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СЕПТЕМБАР 

1.9.2016. је Тим за маркетинг Гимназије, као и претходних година, организовао 

свечани дочек ученика првог разреда. 

 

 

I1 - разредни старешина Снежана Милошевић 

 

I2 - разредни старешина Лазар Мирчић 
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    I3 - разредни старешина Јелена Златкова 

2.9.2016. реализована је трећа емисија на РТВ ,,Плана“ (прве две су емитоване у 

августу) - интервју са плањанским стоматологом и орнитологом Слободаном Ивићем, 

наших еко-новинара  Наталије Дојчиновић, Николе Грковића и Михајла 

Димитријевића, ученика III разреда. Пројекат ,,Еко-инфо – нове вештине за креативне 

младе људе“, обука за радио-новинарско праћење и извештавање о еколошким 

проблемима своје средине, Центра за еколошко образовање и одрживи развој 

Крагујевца, финансиран је од стране DBU (The Deutsche Bundesstiftung Umwelt – 

German Federal Environmental Foundation). Координаторка пројекта у нашој школи је 

професорка биологије Снежана Пешић. 

3-14.9.2016.  обављани су завршни радови на адаптацији учионице за потребе Клуба 

,,Гимназијалац“ (постављање пода и набавка намештаја). 

  

6.9.2016. за  родитеље ученика првог разреда наше школе одржани су први родитељски 

састанци. 

7-13.9.2016.  тестирање општих интелектуалних способности ученика првог разреда 

(КОГ-3) спровела је Смиља Синђелић, школски психолог. 
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13.9.2016. обележен је Светски дан прве помоћи, већ традиционално, показним  

вежбама техника прве помоћи на школском игралишту, у организацији Црвеног крста 

Велике Плане, Дома здравља ,,Милан-Бане Ђорђевић“ и наше Гимназије (координатор 

- професорка биологије Снежана Пешић). На терену су били професори и ученици свих 

разреда Гимназије, њих око 250. Волонтери Црвеног крста, иначе чланови такмичарске 

екипе у првој помоћи Црвеног крста Велике Плане, са инструктором прве помоћи 

Дарком Рајићем, здравственим радником, на четири полигона демонстрирали су тзв. 

Хајмлихов захват приликом загушења, КПР на лутки (,,фантому“), Раутеков хват код 

особе која лежи повређена и имобилизацију повређене руке и ноге. 

   

   

16.9.2016. у II разреду свих средњих четворогодишњих школа у Србији рађен је 

иницијални тест из српског језика и књижевности, за потребе Завода за вредновање 

квалитета образовања и васпитања при Министарству просвете, науке и технолошког 

развоја. 
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16.9.2016. симболично у 5 до 12, свечано је отворен Клуб „Гимназијалац“. Захваљујући 

пројекту Неформалне групе „Гимназијалци“, организацији ,,Омладина ЈАЗАС-a – 

Пожаревац“ и подршци школе, наша Гимназија је постала прва школа у Србији која 

има тако осмишљен простор. Клуб је замишљен као место где ће млади моћи на 

креативан, здрав и безбедан начин да проводе своје слободно време (часови грађанског 

васпитања, пробе, музичке и књижевне вечери, фестивали, семинари, трибине, 

перформанси…) 

     Програм је био музички, забаван и ведар, а у њему су учествовали Данило 

Пауновић, Милица Павловић,  Марија Димитријевић, Миливоје Миленковић и Дуња 

Милојевић, матуранти наше школе, уз пратњу професора музичког, Станислава 

Дамјановића. Присутнима су се обратили директорка Гимназије Влатка 

Милосављевић, некадашњи директор Гимназије Душан - Кања Милосављевић, затим 

Анастасија Костић, Мина Петровић, Дамјан Дамњановић и Никола Грковић као 

чланови Неформалне групе ,,Гимназијалци“, Бојана Цонић као координаторка 

пројекта, Зоран Јовић, представник ,,Омладине ЈАЗАС-a”, и професорка српског језика 

и књижевности Јелена Златкова. У публици су били представници Регионалног центра 

за професионални развој запослених у образовању, локалне самоуправе, директори 

институција културе и образовања и представници медија. 

     У вечерњим сатима  одржана  је и прва журка у Клубу, у организацији Ученичког 

парламента Гимназије.  

 
 

 
 

21.9.2016. Ана Стојковић, гостујући психолог, руководилац Одсека за психологију 

Департмана за хуманитарне науке Истраживачке станице Петница и демонстратор на 

Катедри за социјалну психологију Филозофског факултета у Београду, одржала је 

трибину на тему ,,Читај као што пише, пиши као што је прописано“, о вештинама 

академског писања, тј. писања  семинарских и матурских радова, за ученике II, III и IV 

разреда. Трибина је садржала видео-презентацију о упутствима за израду стручног 

рада, моделима академског изражавања, валидним базама података, саветима и 

https://gimnazijavp.files.wordpress.com/2016/09/g1.jpg
https://gimnazijavp.files.wordpress.com/2016/09/gg1.jpg
https://gimnazijavp.files.wordpress.com/2016/09/3g.jpg
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најчешћим грешкама, примерима добре праксе и могућим дилемама, после чега је са 

ученицима вођен разговор о појединим техничким аспектима ове врсте радова. 

 

  

 

23.9.2016. су ученици II разреда свих средњих четворогодишњих школа у земљи 

радили иницијални тест из математике за потребе Завода за вредновање квалитета 

образовања и васпитања и Министарства за просвету, науку и технолошки развој. 

 

23.9.2016. традиционалну манифестацију ,,Отворени дан“ у Касарни ,,Генерал Живко 

Павловић“ у Смедеревској Паланци посетила је и група ученика наше школе, 

предвођена професором Дарком Ивановићем. Ова посета је једна од активности Тима 

за каријерно вођење и саветовање (тзв. job shadowing). 

 

23. и 24.9.2016. за 20 професора наше школе Центар за образовање и професионални 

развој из Београда (предавачи - др Радивоје Антонијевић, редовни професор на 

Одељењу педагогије Филозофског факултета у у Београду, и Наташа Николић, 

асистент) реализовао је стручни семинар на тему ,,Методе и облици ефикасне наставе и 

учења 1“. После семинара уприличено је лепо дружење у ресторану ,,Сплав“ на 

Морави. 
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27.9.2016. одржани су први родитељски састанци у свим одељењима II, III и IV 

разреда. 

 

27.9.2016.  организована је прва у низу радионица ,,Учимо о различитостима“ , у 

оквиру пројекта ,,Нисте сами! Ми смо са вама! – психолошка подршка младима 

општине Велика Плана“  Удружења грађана ,,Свет речи“, подржаног од Министарства 

омладине и спорта , Хуманитарне организације ,,Каритас“ (CARITAS Srbije) и 

Општине Велика Плана, са ученицима I3. Вршњачки  едукатори су биле Бојана Цонић 

и Јелена Николић, ученице IV4. 

 

28.9.2016.  радионицу ,,Проблеми одрастања“ (пројекат ,,Нисте сами!“) са ученицима 

IV4 реализовали су Бојана Цонић и Дамјан Дамњановић, вршњачки едукатори из тог 

одељења. 

 

29.9.2016. започела је рад на тзв. улазном интервјуу са ученицима првог разреда 

школски психолог Смиља Синђелић. 

 

 

ОКТОБАР 

1.10.2016. у наставку пројекта,,Еко-инфо - нове вештине за креативне младе људе”, 

радионицама и теренским истраживањем у Еко-парку ,,Илине воде“ у Крагујевцу, 

обележен је Дан заштите животиња (4.октобар). Прикупљен је материјал са ученицима 

основних школа из Крагујевца и снимљена емисија  ,,Еко-ехо“ за Радио ,,Златоусти” из 

Крагујевца. Нашу школу и град представљао је тим ученика III разреда – Наталија 

Дојчиновић, Никола Грковић, Милош Стојиљковић, Михаило Димитријевић, и 

професорка Снежана Пешић. 
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4-14.10.2016. је Дамјан Дамњановић, ученик IV4, као један од представника Србије 

боравио у Чешкој  и учествовао у реализацији међународног програма ,,Erasmus plus“ -

,,Спајање Европе путем уметности“, захваљујући Удружењу грађана ,,Свет речи“ и 

Невладиној организацији ,,Iuventa“ из Шапца. У програму су учествовали волонтери из 

Чешке, Босне и Херцеговине, Турске, Италије, Португала и Србије. Циљ је био да се 

кроз различите групне активности које су захтевале бављење уметношћу, учесници 

зближе и упознају друге културе. Групе су имале по једног члана из сваке земље, а 

неке од активности су биле фотографисање у црној соби, плес, сликање, 

интернационалне вечери... 

  
 

 

5.10.2016. родитељски састанак у I3 , у оквиру пројекта ,,Школа родитељства“ 

Удружења грађана ,,Свет речи“, одржале су Смиља Синђелић, школски психолог, и 

Јелена Златкова, разредни старешина тог одељења. 
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6. и 7.10.2016.  радионице вршњачке подршке у одељењима I1 и I3, с темом 

,,Адолесценција и проблеми одрастања“ (пројекат ,,Нисте сами!“) водили су Бојана 

Цонић, IV4, Дамјан Дамњановић, IV4, и Павле Миленковић, I1, чланови Тима за 

вршњачку подршку. 

8.10.2016. програмом у коме су узели учешћа и наши гимназијалци, завршена је 

манифестација Дечија недеља (1-7.10) Црвеног крста Велике Плане. Организована је 

хуманитарна трка - ,,Трка за срећније детињство”, а потом су сви учесници 

присуствовали  бројним едукативно-креативним радионицама на платоу испред Центра 

за културу ,,Масука”. Ове радионице су биле и промоција Заједничког програма за 

инклузију ромске и маргинализоване деце у образовни систем. 

 

 
 

9.10.2016. одељење I1 је постало победник школског турнира у баскету. Кошаркашку 

секцију у школи води професор Стојадин Туфегџић. 

10.10.2016. - Светски дан менталног здравља обележава се сваког 10. октобра, на 

иницијативу Светске федерације за ментално здравље и уз подршку Светске 

здравствене организације. Овог 10. октобра чланови Тима за вршњачку подршку 

(пројекат ,,Нисте сами!“) и Тима за заштиту деце од злостављања и занемаривања, 

осмислили су пригодне паное којима су скренули пажњу на актуелне друштвене 

проблеме којима се баве. Затим је у Клубу ,,Гимназијалац” организована трибина на 

којој су наше гошће  Данијела Јовановић и Снежана Милојевић, педијатри у 

плањанском Дому здравља, говориле о важности очувања здравља младих, о 
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проблемима физичког сазревања и о здравим стиловима живота. Целу активност је 

забележила РТВ ,,Плана“ и емитовала у својим информативним емисијама. 

 
 

 
 

13.10.2016. радионицу ,,Учимо о дебати“ реализовала је Смиља Синђелић, психолог, 

као припремну за радионицу  ,,Дебата са родитељима“ Тима за вршњачку подршку. 

Учесници су били ученици узраста од 15 до 18 година, а тема - начини превазилажења 

сукоба и побољшање комуникације између родитеља и деце. 

15-25.10.2016. Бојана Цонић, ученица IV4, посредством Удружења грађана ,,Свет речи“ 

и Невладине организације ,,Iuventa“ из Шапца, учествовала је у омладинској размени у 

оквиру програма ,,Erasmus plus“ (представници Македоније, Црне Горе, Босне и 

Херцеговине, Косова, Мађарске, Румуније, Словачке, Албаније, Немачке, Пољске и 

Србије) и боравила у Македонији, у Струги, где је радила на пројекту борбе против 

дискриминације Рома. Циљеви ове омладинске размене били су разбијање предрасуда 

о националним, верским, језичким и  културним разликама, јачање активизма и 

волонтеризма младих, али и  добра забава. 

 

https://gimnazijavp.files.wordpress.com/2016/10/d0b4d0bcd1955.jpg
https://gimnazijavp.files.wordpress.com/2016/10/dmz4.jpg
https://gimnazijavp.files.wordpress.com/2016/10/d0b4d0bcd1951.jpg
https://gimnazijavp.files.wordpress.com/2016/10/dmy2.jpg
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18.10.2016. екипа Гимназије освојила је прво место на Општинском такмичењу у 

кошарци. Екипу припрема и води професор Стојадин Туфегџић. 

18.10.2016. у Клубу ,,Гимназијалац” одржан је креативни час енглеског језика. 

Ученици III2 имали су задатак да  представе менталитет, традицију и свакодневни 

живот људи у савременој Енглеској. Час је осмислила и реализовала професорка Тања 

Гојаковић. 

 

 
 

18.10.2016. завршен је Школски турнир у малом фудбалу, започет 3. септембра. У 

финалној утакмици су се сусреле екипе I1 и IV1, а првак је постало I1 резултатом 1:0. 

Турнир је организовао и водио професор физичког васпитања Томица Лукић. 

 

25.10.2016. на Градском хиподрому, у организацији професора физичке културе и уз 

помоћ разредних старешина, одржан је јесењи крос. 
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26.10.2016. , овогодишњи Дан књиге у Гимназији, протекао је у знаку обележавања 

стогодишњице смрти Петра Кочића, великог српског писца и политичког трибуна. 

Програм је у Клубу ,,Гимназијалац“ био организован као низ интерактивних радионица 

посвећених животном, књижевном и политичком путу Петра Кочића, а осмислило га је 

и реализовало 20 ученика - Милица Здравковић, Јелена Ђурђевић, Петар 

Димитријевић, МиљанаДаничић, Неда Живановић, Анђела Живановић,Теодора 

Николић, Кристина Тасић и Лазар Рудеж из II1, Ирена Булатовић, Нелица 

Стојадиновић, Љиљана Лазикић, Матија Миљковић и Ненад Ђорђевић из III3 и Тијана 

и Нина Ђурић, Ружица Пауновић, Андриана Живковић, Марија Димитријевић и 

Миливоје Миленковић из IV3, уз помоћ професорке српског језика Весне Стојковић. 

Гости наше школе тим поводом били су ученици и професори ОШ ,,Вук Караџић“ из 

Крњева, ОШ ,,Свети Сава“ и ТШ ,,Никола Тесла“.  

       На литерарном конкурсу за ученике основних и средњих школа наше општине, 

који се пету годину заредом поводом Дана књиге организује у Гимназији, по одлукама 

жирија који су сачињавали професори српског језика и књижевности школа учесница 

конкурса (Душица Аксентијевић, Данијела Дабовић, Марија Јагличић, Саша 

Милојевић, Јелица Милићевић, Јелена Златкова, Весна Стојковић и Мирослав 

Првуловић), најбољи  радови били су следећи: 

     У категорији седмих и осмих разреда основне и I разреда средње школе (слободна 

тема и форма радова) прву награду је освојио рад  Стефана Миленковића, ученика I3 

ТШ ,,Никола Тесла“; другу - радови  Стевана Јаничића, ученика I3 ТШ ,,Никола Тесла“ 

и Милице Девић, ученице VIII разреда ОШ ,,Свети Сава“; трећу - радови Милице 

Илић, ученице I3 Гимназије и Кате Трајковић, ученице VII2 разреда ОШ ,,Свети Сава“. 

Због броја и квалитета пристиглих радова, посебно је похваљена Анђела Стојић, 

ученица VIII1 ОШ ,,Вук Караџић“ из Крњева. 

     У категорији старијег узраста - II-IV разреда средње школе, прву награду су 

поделили Иван Станчуловић, IV3, и Јелисавета Калиновић, III1, обоје ученици 

Гимназије. Другу награду освојила је Анаида Николић, IV4, а трећу - Сара Дончић, II3, 

такође ученице Гимназије. 

 

Сара Дончић, Иван Станчуловић и 

Јелисавета Калиновић 
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Миливоје Миленковић као Давид Штрбац 

 

 

28.10.2016. око стотину ученика и наставника наше школе посетило је 61. 

Међународни београдски сајам књига, најрепрезентативнију књижевну манифестацију 

у региону. Овогодишњи Сајам, под слоганом ,,Књиге у руке“, окупио је 480 излагача из 

земље и иностранства и забележио чак 188.409 посетилаца. Посебну пажњу привлачио 

је изложбени простор почасног госта Сајма – Исламске Републике Иран, која је 

представила своју вишевековну културу и традицију. Ову активност су организовале и 

реализовале директорка Влатка Милосављевић и професорка српског језика Весна 

Стојковић. 
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     У вечерњим сатима ученици су имали прилику да одгледају комедију ,,Љубавно 

писмо“ З. Бачића и З. Фазлагића, у режији Бранка Кичића, која се на репертоару 

,,Атељеа 212“ налази више од 20 година. Испоставило се да ни глумачка имена попут 

Тање Бошковић, Дубравке Мијатовић, Гордана Кичића и др. не могу да спасу част 

представи плитког текста и приземног хумора. 

 

31.10.2016.  у организацији Црвеног крста Велике Плане, Александра Бојковић, наша 

бивша ученица и дугогодишња волонтерка Црвеног крста, и Миодраг Новаковић, 

ученик Техничке школе ,,Никола Тесла“ и такође волонтер, одржали су предавање уз 

видео-презентацијуо растућем проблему трговине људима. 
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НОВЕМБАР 

 

2.11.2016.  Александра Марјановић и Надица Станојевић, волонтерке Удружења за 

заштиту животиња ,,Мрвица“ из Велике Плане, у Клубу „Гимназијалац“ промовисале 

су акцију под називом „Стерилиши, удоми, нахрани, волонтирај“. Упућен је позив 

гимназијалцима да се укључе у акцију удомљавања и помогну у бризи о псима из 

азила. За овај месец договорено је прикупљање старих топлих ствари за предстојећу 

зиму (ћебади, старе одеће, али и чинијица за храну и воду). Координатор акције биће 

професорка Снежана Пешић, а акцију ће водити волонтери Сара Дончић, II3, Ирена 

Булатовић, III3, Андријана Бошковић, II3, и Милан Ђукић, II3.  

 

 
  

4.11.2016.  у Клубу ,,Гимназијалац“,  у оквиру пројекта  ,,Млади против корупције - 

мобилизација младих Подунавског, Поморавског, Шумадијског и Браничевског округа за 

борбу против корупције“, који уз подршку Демократске комисије Америчке амбасаде у 

Београду реализује Удружење грађана ,,Свет речи“ и професорка наше школе Јелена 

Златкова, за 10 професора и 20 ученика из средњих школа из Лапова, Баточине, 

Свилајнца, Деспотовца, Великог Градишта, Пожаревца, Кучева, Смедерева, Смедеревске 

Паланке и Велике Плане организован је први тренинг. Из наше школе учешће су узели 

ученици Бојана Цонић, Наталија Дојчиновић, Дамјан Дамњановић, Павле Миленковић и 

директорка Влатка Милосављевић.  

7.11.2016. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања при Министарству 

просвете започео је први циклус ,,онлајн“ обуке запослених у образовању за примену 

општих стандарда постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег стручног 

образовања у делу општеобразовних предмета. Првим циклусом обухваћено је било 10 

наставника наше школе. 

14.11.2016. чланови Тима за вршњачку подршку наше школе Бојана Цонић и Дамјан 

Дамњановић, одржали су радионицу о љубави у адолесцентном периоду у  Клубу 

,,Гимназијалац“ (пројекат ,,Нисте сами“) са ученицима II разреда. 

14.11.2016. на Окружном такмичењу у кошарци екипа Гимназије освојила је II место, 

пошто је у финалној утакмици изгубила од екипе ,,Паланачке гимназије“ резултатом 

59:68. Противник нашој екипи у финалу Окружног такмичења у баскету била је такође 

екипа ,,Паланачке гимназије“, која је однела победу резултатом 16:13. Наше кошаркаше 

је припремао и водио професор Стојадин Туфегџић. 
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15.11.2016. био је последњи радни дан пред одлазак у пензију Милана-Вајте 

Станојловића, нашег драгог колеге и омиљеног професора у нашој школи. 

  

3.11.2016. други родитељски састанак за одељења првог разреда (на крају првог 

класификационог периода) почео је као заједнички у Клубу ,,Гимназијалац“. Тема тог 

дела састанка било је предавање ,,Како да адолесцент буде успешнији“ Смиље Синђелић, 

школског психолога. 

  

24.11.2016. су волонтери Удружења за заштиту животиња ,,Мрвица“ из Велике Плане 

преузели 65 кг хране за псе, прикупљене у овомесечној акцији помоћи азилу за псе у 

нашем граду. Гимназија је похваљена као најактивнија школа у овој акцији Удружења. 

25.11.2016. на иницијативу ученика другог разреда, а после обрађене теме ,,Учење - 

емоционално условљавање“ у оквиру наставног програма редовне наставе, професорка 

психологије Лидија Стојковић организовала је трибину о страху (инхибитор реакција, 

окидач понашања, извори, наслеђе и егзистенцијална условљеност страха од смрти). 

Ученици су показали изузетну мотивисаност и преданост у припреми трибине и изради 

плаката, али и у постављању питања, интроспективним запажањима и изналажењу 

модела решавања ирационалних страхова. 
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26. и 29. 11.2016. одржана су полуфинално и финално вече 8. ,,Стиховизије“, такмичења 

у рецитовању на страним језицима, које организује Народна библиотека у Смедереву. У 

финалу се нашло 10 од 26 наших рецитатора, због чије бројности и квалитета рецитовања  

су наша Гимназија и професорке Татјана Кочић, Тања Гојаковић и Марија Крајиновић 

посебно похваљене. 

    Иван Станчуловић, ученик IV3, освојио је прво место у рецитовању на енглеском 

језику, а Софија Павловић, I3, специјалну награду жирија за изузетно познавање 

шпанског језика и рецитовање на њему. Ментор је у оба случаја била Тања Гојаковић, 

професорка енглеског језика. 

     Књигама су награђени и ученици који су све четири године свога школовања у 

Гимназији учествовали на ,,Стиховизији“ – Катарина Грујић, IV2, Марија Димитријевић, 

IV3, и Иван Станчуловић, IV3. 

 

   

 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

1.12.2016. је у Клубу ,,Гимназијалац” реализована са ученицима наше и ЕУШ ,,Вук 

Караџић“ радионица ,,Тестирамо митове о родитељству“, која је била припрема за 

дебату ученика са родитељима на исту тему. Радионица је део активности пројекта 

,,Нисте сами! Ми смо са вама! - програм психолошке подршке младима општине 

Велика Плана“, а водила ју је Смиља Синђелић, психолог и члан школског Тима за 

заштиту деце од злостављања и занемаривања. 
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1.12.2016. Еколошка секција (професорка Снежана Пешић) обележила је Светски дан 

борбе против сиде пројекцијом филма едукативног садржаја ,,Дечко који се стидео“ и 

дељењем пропагандног материјала о борби против ове болести ученицима Гимназије. 

 

2.12.2016.  на хуманитарном концерту у хали Спортско-туристичког центра у нашем 

граду, организованом с циљем прикупљања средстава за новогодишње пакетиће за 

децу корисника програма Црвеног крста Велике Плане, наступио је и хор наше 

Гимназије, предвођен професором Станиславом Дамјановићем. 

 

 
 

5.12.2016. је у просторијама Црвеног крста Велике Плане обележен Дан волонтера. 

Међу волонтерима Црвеног крста у овој години је било 22 ученика наше школе, које 

окупља и организује професорка Снежана Пешић. 

 

5.12.2016. је гост-предавач у нашој школи био Александар Величковић, дипл. 

технолог, руководилац Постројења за прераду отпадних вода ,,Лагуна“ у Великој 

Плани, који је говорио о пијаћим и отпадним водама у нашој општини. Пре предавања, 

ученице II3 – Сара Дончић, Андијана Бошковић, Нађа Каровић и Мартина Поповић, 

изнеле су резултате анкете о загађењу животне средине, коју су спровеле претходне 

школске године поводом Дана заштите животне средине. Активност је осмислила и 

реализовала професорка Далиборка Кристић са члановима Хемијске секције. 
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9.12.2016. поводом Међународног антикорупцијског дана и Дана људских права (10. 

децембар), ученици наше школе, чланови ,,Света  речи“, у холу школе су организавали 

акције које су повезале ова два датума и на симболичан начин указале на права која 

нам припадају, али и на појаву корупције која се увлачи све више у све поре 

савременог живота. Порукама о људским правима окићено је ,,Дрво живота“, а потом 

је на  платоу у центру града организована акција дељења суграђанима црвених балона 

на којима је била исписана порука „Зауставимо корупцију“ и лифлета са садржајем 

који усмерава пажњу на начине борбе против корупције. 

 

  

 

9.12.2016. су у биолошком кабинету Гимназије, захваљујући ангажовању професорке 

Снежане Пешић и Црвеног крста Велике Плане, а у оквиру едукације из области 

репродуктивног здравља, реализоване радионице на тему ,,Полно преносиве болести” 

са ученицима три одељења трећег разреда Гимназије. Вршњачки едукатор била је 

Даница Мартиновић, волонтерка Црвеног крста и бивша ученица Гимназије, данас 

студенткиња Филозофског факултета у Новом Саду. 

 

16.12.2016. - Црвени крст Великe Планe је и ове године успешно спроводио акције 

добровољног давања крви и прикупио велики број јединица крви, нарочито у летњој 

кампањи. На свечаности коју су организовали Институт за трансфузију крви Србије и 

Црвени крст Србије у Скупштини града Београда, општина Велика Плана је добила 

бронзану плакету Шампиона солидарности за 2016. годину. Ово престижно признање 

уручио је директор Института за трансфузију крви Србије, др сц.мед. Градимир 

Богдановић, а у име добровољних давалаца крви и свих хуманих грађана општине 

Велика Плана признање је примио председник Oпштине, господин Игор Матковић. 
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17.12.2016.  у Новом Саду, на 62. Републичкој смотри ликовних радова  деце Србије, у 

организацији Центра за ликовно васпитање деце и омладине Војводине и 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Бојани Малетић, ученици II1,  

додељена  је II награда за рад на тему ,,Геометријски дух“, у категорији фотографије,  а 

њен ментор, професорка Тања Павловић-Панов, похваљена је за квалитет и обим  

колекције ученичких фотографија на конкурсу. 

 

22.12.2017. Тим за каријерно вођење и саветовање и Тим за маркетинг организовали су 

први Дан отворених врата у Гимназији, са циљем да промовише Гимназију и њен рад и 

унапреди однос школе и родитеља. Иако се позиву одазвао мали број родитеља, 

показало се да би оваква дружења могла да буду облик квалитетне и обострано 

корисне сарадње. 

27.12.2016.Тим вршњачких едукатора наше школе, који су прошли обуку у оквиру 

пројекта ,,Нисте сами“, током децембра је организовао пет радионица са децом и 
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младима из Центра за породични смештај и усвојење деце без родитељског старања у 

Милошевцу. На последњој овогодишњој радионици подељено је двадесет 

новогодишњих  пакетића деци из хранитељских породица, које су припремили 

ученици наше школе. 

  
28-30.12.2016. у организацији Еколошке секције и професорке Снежане Пешић,  у 

школи је одржан традиционални Новогодишњи шаховски турнир. Прва три места 

заузели су Јулијан Стојановић, IV2, Никола Грковић, III1, и Никола Јовановић, III1, а 

награде за шаховске прваке донирао је плањански ресторан ,,A petit Paris“. 

 

 
 

30.12.2016, такође у организацији Еколошке секције, и такође традиционално,  

проглашени су победници у прављењу оригиналне новогодишње јелке од 

рециклираног материјала: I место према броју гласова наставничко-ученичког жирија 

освојило је одељење II1, II - одељење I1, III - одељење III2, а специјалне награде припале 

су одељењима II2 и I2.  
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ЈАНУАР 

3-14.1.2017. Филип Филиповић, ученик I3, боравио је у Бечу  посредством Удружења 

грађана ,,Свет речи“ и Невладине организације ,,Iuventa“ из Шапца, у оквиру програма 

,,Erasmus plus“. На семинару ,,Explore, expend and improve yourself”, који је окупио 35 

младих из Албаније, Шпаније, Турске, Босне и Херцеговине, Аустрије и Словачке, са 

Саром Милосављевић и Катарином Бојковић, ученицама ЕУШ ,,Вук Караџић“, 

представљао је Србију. Семинар је реализован кроз низ радионица, интерактивних 

занимљивих игара, групни рад и индивидуалне задатке, с циљем учења о себи самима 

и изражавања сопствене личности. 

 

 

 

18-30.1.2017. на колективној калиграфској изложби радова ученика и наставника са 

претходног, трећег Републичког конкурса ,,Дани Николе Тесле“ под називом ,,На путу 

Захарија Орфелина“, у просторијама Огранка САНУ у Новом Саду, који је био и 

домаћин изложбе, нашао се и другонаграђени рад наше Катарине Маринковић, 

ученице III1. Катаринин ментор је професорка ликовне културе Тања Павловић-Панов. 

21.1.2017. уочи прославе Дана Светог Саве, у холу школе постављени су таблои са 

именима и фотографијама 32 доктора наука, и са именима 10 магистара наука, 

некадашњих ученика наше Гимназије. Заслужан за формирање и постављање таблоа, 

као и прикупљање грађе за монографију Гимназије поводом  обележавања 70 година 
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њеног рада у Великој Плани 2020. године, је Душан-Кања Милосављевић,  

дугогодишњи професор географије и директор плањанског Образовног центра 

,,Светозар Марковић”. Ово је део његових истраживања о професионалним 

достигнућима бивших ученика наше школе и значају рада у плањанској средини, али и 

много шире, у периоду 1950 - 2016. 

 

 

Доктори наука  од 1950. до 2016. године - 

бивши ученици Гимназије у Великој Плани  

 

Биолошки факултет 1. др Владимир Јовановић 

Економски факултет 2.  проф.др Горан Милошевић 

3.  др Бранко Михајловић 

4.  др Катица Пуртић 

 

Електротехнички факултет 5.  др Милош Давидовић 

6.  проф. др Душан Јоксимовић 

7.  др Драган Крупежевић 

8.  проф. др Дејан Рашковић 

 

Машински факултет 9.  проф. др Љубиша Бркић 

10.  проф др Драган Милановић 

11.  проф. др Верица Радисављевић 

12.  др Дарко Станојевић 

 

Математички факултет 13.  др Марина Миловановић 

Медицински факултет 14.  проф. др Ива Берисавац 

Пољопривредни факултет 15.  др Игњат Игњатовић 

16.  проф. др Ненад Ђорђевић 

17.  др Ивана Трајковић 
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Правни факултет 18.  проф. др Мирко Кулић 

19.  проф. др Слободан Панов 

Технолошко – металуршки факултет 20.  проф. др Ненад Игњатовић 

21.  проф. др Љиљана Радоњић 

Факултет ветеринарске медицине 22.  проф. др Драган Бацић 

23.  др Радивоје Спасојевић 

Теолошки факултет 24.  проф. др Златко Матић 

 

Универзитет одбране 25.  пук. проф. др Раде Жугић 

Физички факултет 26.  доцент др Владимир Јуричић 

 

Филозофски факултет – историја 27.  др Милош Ивановић 

28.  др Владимир Тријић 

 

Филолошки факултет – енглески језик 29.  проф.др Иван Милошевић 

 

Хемијски факултет 30.  доцент др Јелена Ракићевић 

31.  проф. др Тања Ћирковић 

32.  др Татјана Шолевић 

 

26.1.2017. завршено је прво полугодиште школске 2016/2017. године. 

27.1.2017. у холу школе је и ове године организован пригодан програм којим је 

обележен Дан Светог Саве. Свечана беседа, Химна и Тропар Светоме Сави и  

књижевно - историјски приказ стваралачке делатности Светога Саве, садржина су 

изведеног програма који је осмислио професор веронауке Бранко Тодоровић и 

реализовао уз помоћ професора Станислава Дамјановића, Тање Павловић-Панов и 

Весне Стојковић, ученика који похађају верску наставу и чланова хора и ликовне 

секције. 

      У другом делу свечаности директорка Влатка Милосављевић уручила је захвалнице 

и награде ученицима и професорима који су у претходној школској години постигли у 

својим областима резултате републичког такмичарског ранга. 
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ФЕБРУАР 

3.2.2017. после три циклуса обуке наставника и стручних сарадника о стандардима 

постигнућа у настави Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, Смиља 

Синђелић, школски психолог, организовала је интерну обуку за чланове колектива с 

темом ,,Како применити научено - примена стандарда постигнућа“. 

7.2.2017. одржани су родитељски састанци на крају првог полугодишта у свим 

одељењима наше школе. 

10.2.2017. на Републичком еколошком конкурсу ,,Црна/зелена еко-тачка у мом крају”, 

који је  расписало Удружење грађана ,,Пријатељи планете”  из Крагујевца, у сарадњи 

са Невладином организацијом JANUN  из Хановера, DBU(The Deutsche Bundesstiftung 

Umwelt – German Federal Environmental Foundation) и Центром за еколошко образовање 

и одрживи развој - Крагујевац (ЦЕООР), Тим ученика Гимназије из Велике Плане, који 

чине Наталија  Дојчиновић, Михајло Димитријевић и Никола Грковић, са ментором - 

професорком Снежаном Пешић, освојио је I  место у категорији  видео - прилога, 

филмом о заштити паса луталица ,,И мени је потребан дом и љубав”. Награда им је 

свечано додељена у Бизнис-иновационом центру у Крагујевцу. 

 

14.2.2017.Ученички парламент је традиционално обележио Дан заљубљених акцијом 

писања ученичких порука у холу школе. 

https://gimnazijavp.files.wordpress.com/2017/02/s1.jpg
https://gimnazijavp.files.wordpress.com/2017/02/s2.jpg
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17.2.2017. ученици III1 посетили су Градску библиотеку ,,Радоје Домановић“  са  

професорком српског језика и књижевности Јеленом Златковом. Библиотекари су 

ученике упознали са значајем савремене локалне јавне библиотеке, садржајем њеног 

књижног фонда, културно-просветном делатношћу и посебно значајно за будуће 

студенте, могућностима коришћења узајамне библиографско-каталошке базе података 

КОБИС. 

     Потом су гимназијалци, у оквиру редовне наставе, са својом професорком у  

читаоници Библиотеке анализирали приповетку Петра Кочића ,,Мрачајски прото“. 

 

 
 

19.2.2017. на Окружном такмичењу из математике, одржаном у нашој школи за 

општине Смедерево, Смедеревска Паланка и Велика Плана, у категорији четвртог 

разреда, Драган Манић, IV2, освојио је II место и изборио пласман на Републичко 

такмичење. Његов ментор је професорка Наташа Чичић. 

 

24.2.2017. објављен је 23. број ,,Гимназијалца – листа ученика Гимназије у Великој 

Плани“. Лист уређују чланови Литерарно-новинарске секције, а одговорни уредник је 

Мирослав Првуловић, професор српског језика и књижевности. 

25.2.2017. настављена је активна сарадња Градске библиотеке ,,Радоје Домановић“ и 

Гимназије кроз организоване групне посете средњошколаца. О културној, 

информативној, образовној и социјалној делатности Библиотеке, ученицима треће 

године Гимназије говорила је библиотекарка Сања Петровић, након чега су обишли сва 

одељења и упознали се са библиотечким фондом и каталозима. 
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26.2.2017. на Окружном такмичењу из физике у смедеревској Гимназији, Никола 

Златановић освојио је I место међу ученицима првог разреда из Смедерева, 

Смедеревске Паланке и Велике Плане. Његов ментор је био професор Драган Николић. 

 

 

МАРТ 

 

9.3.2017. одржана су два огледна часа математике и ликовне културе са циљем 

корелације наставних садржаја на тему,,Златни пресек“. Ученици су се  на првом часа 

упознали  са  геометријским облицима код којих је присутан златни пресек, научили да 

конструишу златни пресек и златну спиралу. На другом часу су у оквиру наставне теме 

,,Уметност средњевековне Европе и Србије“ имали задатак да композиционо 

структуишу  форме златног правоуганика и златне спирале у ликовну целину у виду 

орнаментне шаре(дизајн) и готичке цркве (архитектура). Затим су добили задатак да 

примене правило  златног пресека у фотографији. Током та два часа настали су 

занимљиви радови на којима су присутне златне спирале: орнаменти, модел цркве,  

апстрактна  слика, шаблон за фотографисање. Огледне часове су у одељењу II2одржале 

Наташа Чичић, професорка математике, и Тања Павловић-Панов, професорка ликовне 

културе. 
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3.3.2017. у оквиру пројекта ,,Млади против корупције – мобилизација младих 

Подунавског, Поморавског, Шумадијског и Браничевског округа за борбу против 

корупције“, група вршњачких едукатора – Наталија Дојчиновић, Лазар Станојевић, 

Лазар Павловић, Анђела Гарић и Анастасија Костић, ученици III2,и Павле Миленковић, 

ученикI1, одржала је у Клубу ,,Гимназијалац“ радионицуса ученицимаVIII1 ОШ ,,Свети 

Сава“. 
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9.3.2017.радионица ,,Млади против корупције“ реализована је у Центру за породични 

смештај и усвојење деце без родитељског старања у Милошевцу, а вршњачки 

едукатори ,,Света речи“ били су Наталија Дојчиновић, Анђела Гарић, Павле 

Миленковић и Анастасија Костић, уз подршку професорке Јелене Златкове. 

11.3.2017.на Међународном такмичењу у теквондоу ,,Omega open“ у Београду, у 

конкуренцији 480 такмичара из 7 земаља, Теквондо клуб ,,Кошава“ из Велике Плане 

остварио је запажене резултате: Алекса Анђелковић, ученик II1 наше школе, освојио је 

IIместо и сребрну медаљу у категорији до 73 килограма јуниора А класе; Милош 

Аћимовић, такође ученик нашегII1, освојио је III место и бронзану медаљу у категорији 

до 78 килограма јуниора А класе, а Марија Минић, бивша ученица наше Гимназије, 

данас тренер ТК ,,Кошава“, освојила је I место и златну медаљу у тзв. формама (борби 

са замишљеним противником, слично катама у каратеу). 

 

11.3.2017. – Републичко такмичење из математике одржано је ове године   у IX 

београдској гимназији на Новом Београду. Такмичење је окупило 353 најбоља 

такмичара из свих средњих школа Србије. Како је  приметио председник Државне 

комисије за такмичење из математике др Бојан Башић, био је то промил најбољих 

представника свих средњошколаца, којих у Србији има 353000. За нашег учесника, 

Драгана Манића, ово је било друго учешће на Државном такмичењу, што је велики 

успех за нашу школу. 

      Док су ученици радили своје задатке, Друштво математичара Србије  је за 

професоре - пратиоце организовало мини семинар, који су водили проф. др Зоран 

Каделбург, предавач на Математичком факултету и у Математичкој гимназији у 
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Београду,  др Војислав Андрић, председник Друштва математичара Србије, и др Ђорђе 

Баралић, који је као ученик Прве крагујевачке гимназије био учесник Међународне 

математичке олимпијаде 2005. у Мексику.  

13.3.2017. завршено је осликавање гимназијског степеништа. Мурал су осмислиле и 

осликале професорка ликовне културе Јасмина Милетић и ученице трећег разреда: 

Нелица Стојадиновић,  Наталија Дојчиновић, Наталија Живковић, Теодора 

Анђелковић, Тамара Обрадовић, Анђела Гарић, Ирена Булатовић и Анастасија Костић. 

 
  

13.3.2017. за групу ученика и професора наше школе, професори Весна Стојковић и 

Лазар Мирчић организовали су одлазак у Београд на професионалну позоришну 

представу. Овога пута у земунском ,,Мадлениануму“ гледали су Нину Јанковић, 

Виктора Савића и Тихомира Станића у главним улогама, у 

савременојпозоришнојверзији Толстојеве ,,Ане Карењине“, немачког драмског писца 

Армана Петраса и у режији Југа Радивојевића. 

14.3.2017. у нашој школи Дан броја Пи је обележен по шести пут занимљивим 

колажним програмом. Данило Пауновић и Никола Грковић, у улогама филозофа 

Сократа и Хипократа, представили су  делове ,,Дијалога о математици” мађарског 

математичара Алфреда Рењија. Сазнали смо зашто се баш тако зову неки светски 

познати брендови, као што су ,,шанел 5“, ,,севн-ап“, ,,порше 911“, зашто је број 13 

један од најозлоглашенијих, да ли постоји највећи број…А шта деца из вртића ,,Дечје 

царство“ знају о математици показао је видео-прилог који су припремиле Сара Дончић, 

Емилија Крстић и АндријанаМилојевић. 

     У другом делу програма заинтересовани су могли да се укључе у неке математичке 

активности које су припремили ученици наше школе и њихове професорке Наташа 

Чичић, Снежана Милошевић, Драгана Величковић, Маја Грујић и Тања Павловић-

Панов.  
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16.3.2017. одржано је Општинско такмичење средњих школа у фудбалу у хали  

Спортско-туристичког центра. Нашој школије припало II место после утакмице са 

ЕУШ ,,Вук Караџић“, и  резултата 1:4. Један од реализатора ове активности био је  и 

Томица Лукић, професор физичког васпитања у нашој и Економској школи. 

18.3.2017. на Регионалнм такмичењу из социологије на Филозофском факултету у 

Београду, у организацији Социолошког друштва Србије, рад Бојане Цонић, IV4, 

,,Трансформација вредносног система у Србији“, био је у најужем избору за 

Републичко такмичење. Бојанин ментор је била професорка Сузана Узелац. 

 

https://gimnazijavp.files.wordpress.com/2017/03/p1060861.jpg
https://gimnazijavp.files.wordpress.com/2017/03/p1060856.jpg
https://gimnazijavp.files.wordpress.com/2017/03/pi5.jpg
https://gimnazijavp.files.wordpress.com/2017/03/pi2.jpg
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19.3.2017. на Окружном такмичењу у знању страних језика, одржаном у ,,Паланачкој 

гимназији“, плањански гимназијалци су постигли значајне резултате – сви такмичари 

су се пласирали на Републичко такмичење у Београду. У познавању немачког језика 

Дамјан Дамњановић, IV4, освојио је I место, а Данијел и Дарко Манојловић, IV4 - II 

место. Ментор им је била професорка Марија Крајиновић. У такмичењу из енглеског 

језика Бојана Цонић, IV4, освојила је II место, ментор – Татјана Кочић, а Филип 

Стојановић, IV3, III место, ментор – Тања Гојаковић. 

 

 

 

 

 

 

19.3.2017.на Окружномтакмичењу из биологије у Паланачкој гимназији, Марија 

Марковић, IV2, освојила је II место и пласирала се на Републичко такмичење, које се 

одржава у Новом Саду. Ментор јој је била професорка Јелена Симић. 
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24.3.2017. на Фестивалу науке у Техничкој школи ,,Гоша“ у Смедеревској Паланци 14 

ученика наше школе учествовало је програму, а још 15 их је организовано посетило 

Фестивал. Наша школа се представила штандовима из области географије, биологије, 

хемије, ликовне културе, математике  и маркетинга. Циљ је био презентација 

Гимназије кроз популаризовање науке и кроз информације и пропагандни материјал о 

нашој школи. Ученике су организовали и припремом штандова руководили професори 

Снежана Пешић, Лазар Мирчић, Весна Стојковић и директорка Влатка Милосављевић. 

 
 

 

 

25.3.2017.на Општинском такмичењу у рецитовању ,,Песниче народа мог“, у 

организацији Центра за културу ,,Масука“, такмичари из наше школе били су Дуња 

Милојевић, IV4, - III место, Емилија Крстић,II3 - IV место, Андријана Милојевић, II3, и 

Миливоје Миленковић, IV3. 
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25.3.2017.  Никола Златановић, ученик I1, постигао је изузетан успех освојивши III 

место на Републичком такмичењу из физике, одржаном у ОШ ,,Вук Караџић“ у 

Кладову. Његов ментор за ово такмичење био је професор Немања Момчиловић. 

 

 
 

25-30.3.2017.  у Музичкој школи ,,Јосип Славенски“ у Београду одржано је Републичко 

такмичење у соло певању. Наша Марија Конатар, ученица IV2, освојила је III награду. . 

Марија упоредо са Гимназијом завршава и Средњу музичку школу ,,Божидар Трудић“  у 

Смедеревској Паланци.  

 

28.3.2017.  у гостима нам  је била група петогодишњака и њихови васпитачииз 

Предшколске установе ,,Дечије царство“ из Велике Плане. Циљ њихове посете је било 

учење о занимањима и радним местима одраслих, а у нашој школи и упознавање са 

неким од занимања њихових родитеља. 
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29.3.2017. група заинтересованих ученика и професора наше школе гостовала је по 

позиву на Универзитету ,,Унион – Никола Тесла“ у Београду. После презентације 

Факултета за пословне студије и право и Факултета за информационе технологије и 

инжењерство, слободно време група је провела у Шопинг-центру ,,Ушће“. 
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31.3.2017. организован јестручни семинар Центра за образовање и професионални 

развој из Београда за 30 наставника наше школе, на тему ,,Оцењивање у функцији 

ефикасног учења и сазнавања у настави“. Реализаторисеминара су били др Радован 

Антонијевић, професор, иНаташа Николић, асистент, са Групе за педагогију 

Филозофског факултета у Београду. 
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АПРИЛ 

1.4.2017. је почела замена вратана учионицама и канцеларијама на првом спратунаше 

школе, захваљујући средствима Општине Велика Плана и фирми ,,Алпиком“ из 

Марковца, која производи и уграђује алуминијумску и PVC столарију. 

 
 

6.4.2017.волонтери Црвеног крста, међу којима су били и наши гимназијалци, у оквиру 

пројекта ,,Промоција хуманих вредности“ одржали су више радионицау ОШ ,,Други 

шумадијски одред“ у Марковцу. 

7.4.2017. обележен је Дан страних језика у Гимназији колажним програмом под 

насловом ,,Talk show о страним језицима“. Програм су осмислиле професорке 

немачког и енглеског језика Марија Крајиновић и Тања Гојаковић, а у њему су 

учествовали досадашњи такмичари у рецитовању на страним језицима (,,Стиховизија“ 

у Смедереву) и чланови Музичке секције : Иван Станчуловић, Љиљана Лазикић, 

Дамјан Дамњановић, Софија Павловић, Милица Илић и Емилија Крстић (рецитатори) 

и Миливоје Миленковић, Данило Пауновић, Марија Димитријевић и Марија Конатар 

(у музичком делу).  
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8.4.2017. на,,Књижевној олимпијади“ - окружном такмичењу из књижевности, 

одржаном у Техничкој школи у Смедереву, нашу школу представљала су четири 

ученика и показала вредне резултате: Милица Илић, I3, и Марија Бановић, I3, су у 

својој узрасној категорији освојиле II место и избориле пласман на Републичко 

такмичење у Сремским Карловцима. Михајло Ћурчић, II1, и Јелисавета Калиновић,  

III1, освојили су у својим категоријама III место. Њихови ментори су биле професорке 

Јелена Златкова и Весна Стојковић. 

8.4.2017. на Окружном такмичењу у рецитовању ,,Песниче народа мог“ за 

средњошколце из Смедерева, Смедеревске Паланке и Велике Плане, одржаном у 

великоплањанском Центру за културу, Емилија Крстић, II3, освојила је III, а Дуња 

Милојевић, IV4,Vместо.  

 

 

 

10.4.2017. на Окружном такмичењу из историје, одржаном у смедеревској Гимназији, 

ученици наше Гимназије Филип Рајић, I3, и Невена Ђорђевић, II3, освојили су у својим 

узрасним категоријама прва места и пласирали се за Републичко такмичење које ће 

бити одржано у Крагујевцу. Њихов ментор је професор Дарко Ивановић. 

11-26.4.2017. 12 наставника и 20 ученика - чланова Тима за маркетинг, са циљем да 

промовишу нашу Гимназију, присуствовали су родитељским састанцима осмих 

разреда у основним школама у Крњеву, Новом и Старом Селу, Великом Орашју, 
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Марковцу, Лозовику, Милошевцу, и у плањанским школама ,,Свети Сава“, ,,Надежда 

Петровић“ и ,,Карађорђе“. 

9.4.2017. одржана је завршна конференцијапројекта ,,Млади против корупције“ 

Удружења грађана ,,Свет речи“ у Градској библиотеци. Гимназија је једна од 10 школа 

која је потписала споразум о сарадњи. 

22.4.2017. Друштво за стране језике и и књижевности и Филолошки факултет у 

Београду организовали су Републичко такмичење у знању страних језика – енглеског, 

руског, француског, немачког, италијанског и шпанског. Такмичари су пролазили 

проверу разумевања писаног текста, разумевања говора, знања о језику и проверу 

говорне вештине. Наших пет такмичара – Дамјан Дамњановић, Дарко Манојловић, 

Данијел Манојловић (немачки језик), Бојана Цонић и Филип Стојановић (енглески 

језик) и њихове професорке Марија Крајиновић и Татјана Кочић, достојно су 

репрезентовали нашу школу. 

  

 

 

22.4.2017. на Међуокружном такмичењу из хемије, одржаном у Медицинској школи у 

Пожаревцу, Никола Златановић, I1, освојио је II место. Његова професорка хемије је 

Далиборка Кристић.  
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22.4.2017.  на Првенству Србије за пионире и јуниоре у теквондоу, у организацији 

Теквондо асоцијације Србије, одржаном у ,,Хали спортова“ на Новом Београду, 

Милош Аћимовић и Алекса Анђелковић, ученици II1, освојили су III место и бронзане 

медаље у својим категоријама  - до 73  и 78 кг јуниора А класе. Њих двојица чланови су 

Теквондо клуба ,,Кошава“ из Велике Плане.  

 

22.4-14.5.2017. реализован је пројекат ,,Емоционално писмено друштво“ Центра за 

развој појединца, породице и друштва ,,Progressum“ из Велике Плане, у сарадњи са 

нашом  Гимназијом, ЕУШ ,,Вук Караџић“, Канцеларијом за младе Велика Планаи уз 

финансијску подршку Општине Велика Плана. Едукатор и супервизор Центра 

,,Progressum“ је Ивана Милосављевић, дипломирани психолог и бивша ученица наше 

Гимназије. Група од 10 средњошколаца похађала је тренинг емоционалне писмености 

и прошла је обуку за вршњачког водитеља кроз 8 радионица,на којима су научили шта 

су емоције, како настају, која је њихова функција и како да управљају њима, упознали 

су се са основним људским правима и базичним принципима асертивне комуникације, 

а на крају су добили смернице како да новостечена знања пренесу својим вршњацима. 
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25.4.2017. Смиља Синђелић, школски психолог,  реализовала је прву радионицу са 

ученицима-члановима Тима за маркетинг, на тему ,,Стратешке комуникације – 

невербална комуникација и комуникационе шеме“. 

26.4.2017. ученици Гимназије узели су учешће на Етно-дану  с темом ,,Традиција мога 

краја“, у оквиру манифестације Дани општине Велика Плана. 

 

 

 

 

27-29.4.2017.ученици трећег  разреда наше школе били су на екскурзији у Мађарској. 

Обишли су значајније знаменитости Будимпеште: Трг хероја, Булевар Андраши, 

Рибарске колибе са Катедралом Св.Матије Корвина, будимски дворац, брдо Гелерт са 

Цитаделом, Ваци улицу, дивили се мостовима и пловили Дунавом. У Сент Андреји, 

бајковитом градићу са богатом српском традицијом, обишли су Трг Вука Караџића, 

родну кућу Јакова Игњатовића, српске цркве и Музеј српске цркве. На екскурзији је 

било 40 ученика, разредне старешине Снежана Пешић, Наташа Чичић и Драгана 
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Величковић, и директорка Влатка Милосављевић.Узорним понашањем на екскурзији 

наши гимназијалци достојно су представљали нашу школу, град и земљу у Мађарској. 

 

  

 

https://gimnazijavp.files.wordpress.com/2017/05/citadela-prvi-deo.jpg
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28. и 29.4.2017. на екскурзији по јужној Србији, у Топличком и Пчињском округу, били су 

ученици првог разреда наше школе. Обишли су Ђавољу варош, Пролом бању, Власинско 

језеро, Манастир Свети Прохор Пчињски, Врање и Врањску бању. Најснажнији утисци су 

нестварно лепа Ђавоља варош, лепота и мир Манастира Св. Прохора Пчињског, плутајућа 

острва на Власинском језеру, родна кућа Боре Станковића и Народни музеј у Врању. На 

екскурзији је било 48 ученика и њихови професори Снежана Милошевић, Лазар Мирчић, 

Јелена Златкова и Весна Стојковић. Група се понашала одговорно и заинтересовано за 

локалитете, поштовала правила и договоре, уживала у дружењу и путовању и оставила лепу 

слику о себи и школи из које долазе. 

 

 
 

 

 
 

  
 

29.4.2017.  свечану седницу Скуштине општине поводом Дана општине Велика Плана у 

Центру за културу ,,Масука“ отворио је својим наступом хор наше Гимназије, предвођен 

професором Станиславом Дамјановићем. 
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МАЈ 

4.5.2017. други део обуке ученика из Тима за маркетинг Гимназије на тему ,,Стратешка 

комуникација – обликовање поруке“ реализовала је Смиља Синђелић, психолог. 

4-12.5.2017. 23 ученика и 8 наставника – чланови Тима за маркетинг, промовисали су нашу 

Гимназију на часовима одељењске заједнице осмих разреда у градским основним школама 

,,Карађорђе“, ,,Свети Сава“ и ,,Надежда Петровић“, као и у Смедеревској Паланци (ОШ 

,,Иван Мухер“ и ОШ ,,Олга Милошевић“) , Лапову (ОШ ,,Светозар Марковић“) и 

Жабарима (ОШ ,,Дуде Јовић“). 

5.5.2017. трећи и завршни део обуке ученика из Тима за маркетинг на тему ,,Стратешка 

комуникација – 4 МАТ структура презентације“спровела је Смиља Синђелић. 

5.5.2017. Наталија Дојчиновић, III2, и Никола Грковић, III1, (ментор – професорка Снежана 

Пешић), освојили су I награду за видео-репортажу ,,Флаша живот значи“ на конкурсу 

„Штеди ресурсе, не бацај, рециклирај!“,  у оквиру Међународног програма ,,Млади еко-

репортери“.На конкурсу је учествовало преко 140 еко-репортера из целе Србије, а жири су 

чинили представници Удружења „Амбасадори одрживог развоја и животне средине“, 

RECAN фондације и стручни сарадници из области уметности и новинарства, са задатком 

да изаберу најбоље репортаже у форми чланка, фотографије и видеа. Награде најбољим 

еко-репортерима биће додељене на 13. Регионалној конференцији ,,Животна средина ка 

Европи - EnE17“, 5. јуна 2017. у Београду , у Привредној комори Србије. 

 

7.5.2017. у Првој крагујевачкој гимназији одржаноје Републичко такмичење из историје. 

Наши представници су још једном заблистали - Филип Рајић је освојио I место у категорији 

првог разреда, а Невена Ђорђевић II у категорији другог разреда. Њиховом успеху 

допринео је  њихов професор и ментор мр Дарко Ивановић.  
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8-14.5.2017.  пет ученица наше школе, волонтерки Црвеног крста – Анђела Живановић, 

Теодора Николић, Бојана Малетић, II1, Љиљана Лазикић, III3, и Сара Дончић, II3, биле су у 

Баошићима, у Црној Гори, на семинару ,,Промоција хуманих вредности“. Семинар је 

организовао и финансирао Црвени крст Србије. 

  

9.5.2017. у Центру за културу ,,Масука“, Владимир Арсић, новинар и писац из Београда, 

одржао је предавање о безбедности деце на интернету, у оквиру пројекта ,,Сто школа за 

детињство без бола“  Центра за едукацију и превенцију социјалне патологије ,,Доротеј“ из 

Београда. Пројекат се реализује уз подршку Министарства унутрашњих послова, 

Министарства просвете и Министарства трговине, туризма и комуникација. Предавању су 

организовано присуствовали и ученици I и II разреда наше Гимназије. 

12.5.2017.  у  хотелу ,,Метропол“ у Београду одржана је конференција ,,Укљученост 

родитеља у рад школа и предшколских установа“, чији су организатори Фондација 

,,Темпус“ у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, 

,,Eurydice“мрежом и партнерима: Ужичким центром за права детета и Центром за 

интерактивну педагогију. Наша Гимназија (Смиља Синђелић) и Удружење ,,Свет речи“ 

(Јелена Златкова) имали су прилику да примерима добре праксе представе успешне моделе 

сарадње са родитељима.  
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14.5.2017. на Републичком такмичењу из биологије у Новом Саду достојно нас је 

представљала Марија Марковић, ученица IV2. Њен ментор је професорка Јелена Симић. 

14.5.2017. на Републичком такмичењу из књижевности ,,Књижевна олимпијада“ у 

Сремским Карловцима, нашу школу су представљале Милица Илић и Марија Бановић, 

ученице I3 и професорке Јелене Златкове. Марија Бановић је остварила резултат IV ранга, 

тј. делила IV место, а Милица Илић VI. 

 

15.5.2017. професорка немачког језика Марија Крајновић одржала је са ученицима III1 

огледни час на тему ,,Сајам туризма“. Подељени у групе, ученици су добили задатак да што 

оригиналније представе по једну од земаља - атрактивних туристичких дестинација. Гости 

и публика били су ученици II1. 
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17.5.2017. одржан је на Градском хиподрому пролећни крос. У категорији девојака I- IV 

разреда прво место освојила је Сузана Бошковић, II1, друго Катарина Гарић, I2, а треће 

Анђела Јоксимовић, II1. У категорији младићаI-IVразреда први је на циљ стигао Лазар 

Лазовић, I1, други Жељко Рајић, IV1, а трећи Лука Бојковић, I1. Крос је, уз помоћ разредних 

старешина, реализовао Стојадин Туфегџић, професор физичког васпитања. 

  

 
 

19.5.2017. Дан науке у нашој школи под слоганом ,,Дођи, пробај и покажи се“, и ове године 

је имао за циљ промовисање и популаризацију науке и учења кроз забаву. Ово је била 

јединствена прилика да се на интерактиван начин ученици Гимназије, али и основних 

школа које су биле наши гости (,,Свети Сава“, ,,Други шумадијски одред“, ,,Карађорђе“), 

окушају у великом броју експеримената, научних квизова и игара. У духу тог дана на 

занимљивим штандовима биле су представљене различите науке материјалима и 

експериментима – историја српске књижевности, енглески, немачки и француски језик, 

биологија, математика, информатика, хемија, психологија и физика. Специјални гости били 

су ученици Прве крагујевачке гимназије, који су представили своје продукте из области 

роботике. 
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       У другом делу ове наше манифестације проф. др Ненад Игњатовић, некадашњи ученик 

наше школе, а данас академик и научник светског реномеа, одржао је предавање на тему 

,,Нано-материјали на бази био-керамике у превентивној и регенеративној медицини”. 

 

 
Проф.др Ненад Игњатовић 

 

 

 

 

  

 

https://gimnazijavp.files.wordpress.com/2017/05/psih1.jpg
https://gimnazijavp.files.wordpress.com/2017/05/ni2.jpg
https://gimnazijavp.files.wordpress.com/2017/05/ni1.jpg
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24.5.2017. суученици првог разреда, овога пута I3, традиционално, драматизовали део 

Шекспировог ,,Ромеа и Јулије“ на часу српског језика професорке Јелене Златкове. 

26.5.2017. на свечаном отварању Научног скупа ,,Карађорђе и његово наслеђе“ у Центру за 

културу ,,Масука“ наступио је гимназијски хор под руководством професора Станислава 

Дамјановића, а у радном делу излагање на тему ,,Топографија Карађорђевог присуства у 

великоплањанском крају“ је имао и професор историје у нашој школи, мр Дарко Ивановић. 

 

26.5.2017.на Републичкој смотри ,,Светосавље и наше доба“ ,коју већ 25. пут у Новом Саду 

организују Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Коло српских сестара 

Епархије бачке, Одбор за веронауку Епархије бачке, Центар за ликовно васпитање деце и 

омладине Војводине и Удружење војвођанских учитеља, у категорији калиграфских радова 

II награда припала је Катарини Маринковић, ученици III1, похваљен је рад Катарине 

Станојловић, ученице II1,  a похваљена је и награђена и њихова наставница ликовне културе 

Тања Павловић-Панов. 
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30.5.2017. ученици наше Гимназије постигли су још један значајан успех на Смотри кратког 

ђачког филма ,,ФИЛМић 2017”, коју организују Центар за развој и примену науке, 

технологије и информатике (ЦНТИ) и Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја. Циљ смотре је креирање медијских материјала, популаризовање дигиталне 

писмености и сарадње ученика и наставника-ментора. 

     Нашу школу су представљала три тима од по три члана, који су, уз помоћ ментора, на 

задату тему осмислили сценарио, снимили, обрадили и презентовали свој видео 

материјал.Тим ,,Henry Avery” који су чинили  ученици III3 Матија Миљковић, Петар 

Јовановић и Ненад Ђорђевић (ментор Наташа Чичић)  освојио је другу награду за филм 

,,Буди безбедан“. Тим „Трио фантастико“ ученица  IV4 - Бојана Цонић, Јелена Николић и 

Милица Павловић (ментор Снежана Милошевић), освојио је трећу награду филмом ,,Купуј 

паметно“. Тим „Еко трио“ -  Наталија Дојчиновић, III2, Никола Грковић, III1, и Михајло 

Димитријевић, III1, и ментор Наташа Чичић,  похваљени су за филм ,,Пут за бољи свет“.  

Резултати су објављени 15, а додела награда, диплома и похвала уприличена је 30.маја у 

просторијама Факултета за економију и инжењерски менаџмент - ФИМЕК у Новом Саду. 

 

 

 

 
 

 

 

  

https://gimnazijavp.files.wordpress.com/2017/05/f10.jpg
https://gimnazijavp.files.wordpress.com/2017/05/f6.jpg
https://gimnazijavp.files.wordpress.com/2017/05/f7.jpg
https://gimnazijavp.files.wordpress.com/2017/05/f4.jpg
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ЈУН 

2-9.6.2017.наши матуранти полагали су завршне испите. 

3.6.2017. у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању у 

Смедереву, поводом завршетка овогодишњег такмичарског циклуса, Подружница 

Друштва за српски језик и књижевност Србије за Подунавски округ организовала је 

свечаност, на којој су се међу награђенима дипломама и вредним књигама, нашли и 

ученици наше Гимназије Марија Бановић, Милица Илић, Михајло Ћурчић и Јелисавета 

Калиновић. Овај догађај је још један подстицај свим младим људима који воле српски 

језик и књижевност и постигнутим резултатима на такмичењима ,,Књижевна 

олимпијада“и ,,Српски језик“ на најбољи начин представљају и промовишу не само 

своју школу, већ и свој град. 

 
 

3.6.2017.  у плањанском Мотелу ,,Унија“ организовано је матурско вечеза генерацију 

2013/2014. 
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5.6.2017. Светски дан животне средине Еколошка секција обележила је акцијом 

чишћења и уређења платоа испред школе и бојења бетонских жардињера. 

5.6.2017. ученици трећег разреда наше школе -  Наталија Дојчиновић, Никола Грковић 

и Михајло Димитријевић, присуствовали су додели награда на конкурсу „Штеди 

ресурсе, не бацај, рециклирај“ у оквиру програма ,,Млади еко – репортери“ у 
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Привредној комори Србије у Београду. Наталија и Никола су уз помоћ професорке 

биологије Снежане Пешић, освојили прво место на овом конкурсувидео-репортажом 

„Флаша живот значи.“ 

 

 

6.6.2017. иста ова екипа је, појачана Милошем Стојиљковићем,III1, присуствовала 

завршној конференцији пројекта ,,Еко-инфо“ у Крагујевцу. Ова екипа и њихова 

професорка Снежана Пешић дали су значајан допринос овом пројекту којим је 

координирао  Центар за еколошко образовање и одрживи развој (ЦЕООР) из 

Крагујевца. 

  

8.6.2017.,,Четкица слика срцем“- неформална група младих,у сарадњи са Канцеларијом 

за младе и Црвеним крстом Велике Плане организовала је хуманитарну продајну 

изложбу ликовних радова, са циљем да се прикупе средстава за лечење шестогодишње 

Милице из Новог Пазара у Лондону.У акцији су учествовали и гимназијалци – 

волонтери Црвеног крста. 

8.6.2017. угледни час физичког васпитања у одељењу I2 одржали су професор Томица 

Лукић и гостујућипредавач Драгана Јовановић – кореограф Културно-уметничког 

друштва ,,Плана“. 

https://gimnazijavp.files.wordpress.com/2017/06/d0bdd0b41.jpg
https://gimnazijavp.files.wordpress.com/2017/06/ekoreporteri.jpg
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10.6.2017. изашао је из штампе 24. број листа ,,Гимназијалац“. Главни и одговорни 

уредник – професор српског језика и књижевности Мирослав Првуловић. 

 

12.6.2017. група гимназијалаца са професорком Јеленом Златковом,у Градској 

библиотеци ,,Радоје Домановић“ присуствовала је књижевној вечери ,,Латиноамеричка 

проза данас“, на којој су гостовали Љубица Арсић, књижевница, и Бранко Анђић, 

новинар, преводилац и писац. 

 

14.6.2017. у  простору  Градске библиотеке одржан је за матуранте пробни пријемни 

испит из математике. Испит су организовале професорке математике Наташа Чичић и 

Маја Грујић  за ученике који на пријемном испиту за упис на факултет полажу 

математику.  

 

  

16.6.2017. уприличена је свечаној додела диплома овогодишњим матурантимау Центру 

за културу ,,Масука“, а претходила јој је изложба фотографских радова матураната коју 

је припремила професорка Тања Павловић-Панов. 

     За ученика генерације 2013/2014. наше Гимназије проглашена је  Марија Марковић, 

ученица IV2 – природно-математичкког смера.Том приликом Марија се обратила 

присутнима речима: 
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„Била ми је изузетна част и лепо искуство да будем ђак ове школе. Данас, као ученик 

генерације, желим да вам се обратим и захвалим на свему што сте за нас учинили. 

Након четири године мешају се осећања. Срећна сам јер крећем напред, надам се, у 

бољу будућност, тужна, јер напуштам ову школу. Било је у њој свега: смеха, суза, 

понеког неспоразума, али не бих о томе. Данас желим да говорим само о лепим 

стварима. Желим да захвалим свим професорима и директорки, који су се трудили да 

нас изведу на прави пут, да постанемо добри људи. Посебну захвалност дугујем мом 

бившем разредном и садашњој разредној, који су се борили и залагали за мене, али и за 

све остале ученике мога одељења. Желим да захвалим и родитељима који су ме увек и 

у свему подржавали. 

     Драги моји другари, крећемо у свет одраслих. Знам да ће нас на том путу чекати 

мноштво проблема, искушења, изазова, али исто тако знам да ћемо остварити циљеве 

које смо зацртали.На крају желим да се обратим и будућим генерацијама које долазе и 

да им поручим да чувају нашу школу, јер је велика част  бити део ње.“ 

 

Вуковци – Бојана Цонић, Тијана Ђурић и 

Андиана Живковић 

                        Марија Марковић 

 

 

. 
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17.6.2017. у оквиру пројекта ,,Нисте сами! Ми смо са вама! – психолошка подршка 

младима општине Велика Плана“, у Клубу ,,Гимназијалац“ организован је напредни 

тренинг ,,Вештине комуникације у различитим контекстима вршњачке саветодавне 

подршке“, намењен члановима Тима за вршњачку подршку, који у школи постоји од 

августа 2016. Тренинг је део пројекта који спроводи Удружење грађана ,,Свет речи“, уз 

подршку Општине Велика Плана , а његов аутор и реализатор је била психолог др Лада 

Маринковић. 
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20.6.2017. био је последњи наставнидан у овој школској години за ученике I, II и III 

разреда. 

25.6.2017. Спортски савез наше општине доделио је најбољим ученицима основних и 

средњих школа сезонске карте за градски базен. Критеријум награђивања је био – 

ученик генерације, носилац Вукове дипломе или освојено једно од прва три места на 

класичним републичким такмичењима. Тако су из наше школе ову награду добили 

Марија Марковић као ученик генерације, Андриана Живковић, IV3, Тијана Ђурић, IV3, 

и Бојана Цонић, IV4, као матуранти - вуковци, и Филип Рајић, I3, Невена Ђорђевић, II3, 

и Никола Златановић, I1, као освајачи награда на републичким такмичењима из 

историје и физике. 

26.6.2017. за најуспешније ученике Гимназије у овој школској години организован је 

по шести пут наградни излет. На излет су позвани сви учесници републичких 

такмичења, али и ученици који су били активни у ваннаставним активностима и тако 

допринели афирмацији школе. Ученици и њихови професори посетили су манастире 

Раваница и Манасија, задужбинекнеза Лазара и деспота Стефана Лазаревића, обишли 

Ресавску пећину, излетиште Лисине и водопад Велики бук,као и атрактивни Парк 

минијатура у близини Деспотовца, тринаести такав у Европи, у коме су изложене 

макете српских средњовековних манастира. 
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28.6.2017., на Видовдан, као и сваке године, додељена су сведочанства ученицима I, II 

и III разреда. 

 

ЈУЛ 

 

4. и 5.7.2017.  био је први уписни рок за ученике првог разреда. У два одељења општег 

типа Гимназије уписала су се 44 ученика, а у једно друштвено-језичког смера 29, 

укупно - 73 ученика. 

 

8.7.2017. Катарини Маринковић, ученициIII1, свечано је додељена прва награда на 4. 

Ликовно-калиграфском конкурсу републичког ранга за ученике средњих школа ,,Дани 

Николе Тесле“ у Новом Саду. Покровитељи конкурса су  Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја и Удружење војвођанских учитеља. Њен ментор, 

професорка Тања Павловић-Панов, похваљена је за допринос Катаринином раду и 

овом такмичењу. 

 

 

АВГУСТ 

 

 

4.8.2017.  Бојана Малетић, ученица II1, отпутовала је у Тампу у Охају, захваљујући 

FutureLeaders Exchange (FLEX), програму културне размене САД са земљама 

југоисточне Европе.Овај стипендијски програм већ 23 године финансира Влада САД, 

ради унапређивања разумевања између различитих држава и нација разменом 

појединаца и јачањем сарадње кроз образовање. Бојана ће у наредној школској години 

бити један од 900 ученика у овом програму, који ће током боравка у Америци ићи у 

америчке школе и живети у америчким породицама. 
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16.8.2017.  завршен је колективни годишњи одмор наставника запослених у нашој 

школи. 

 

23. и 24.8.2017. за 15 наставника Техничке школе ,,Никола Тесла“ и 12 Гимназије, 

Драгана Живковић-Скокић и Вито Петровић, колеге из ОШ ,,Радица Ранковић“ из 

Лозовика, одржали су семинар ,,Филм и филмска анимација као иновативно 

дидактичко средство у курикулуму“. 
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Резултати ученика Гимназије из Велике Плане на пријемним испитима за упис на 

факултете/високе школе за школску 2017/2018. годину 

бр. презиме и име 

ученика 

факултет/школа место статус 

IV1

1. 

Велимировић 

Никола 

/ / / 

2. Драгинић 

Давид 

/ / / 

3. Ивановић 

Андрија 

Висока техничка 

школа струковних 

студија -  

информатика 

Крагујевац самофинансирање 

4. Илић 

Милош 

Београдска пословна 

школа (царина) 

Београд самофинансирање 

5. Илић 

Сара 

Машински факултет Београд буџет 

6. Јаношевић 

Дијана 

/ / / 

7. Јовановић 

Јелена 

/ / / 

8. Којанић 

Филип 

Висока школа 

струковних студија за 

ИТ (,,Комтрејд“)  - 

рачунарска 

мултимедија 

Београд самофинансирање 

9. Николић 

Александар 

Висока техничка 

школа струковних 

студија -  

информатика 

Крагујевац самофинансирање 

10. Рајић 

Жељко 

Висока школа 

струковних студијаза 

ИТ (,,Комтрејд“)– 

рачунарска 

мултимедија 

Београд самофинансирање 

11. Сувајац 

Новак 

Факултет 

инжењерских наука - 

урбано инжењерство 

Крагујевац буџет 

12. Тадић 

Стефан 

Висока школа 

струковних студија за 

ИТ (,,Комтрејд“)  - 

информациони 

системи 

Београд самофинансирање 

     

IV2 

13. 

Андријевић 

Слободан 

Висока ИЦТ школа – 

интернет технологије 

Београд самофинансирање 

14. Благојевић 

Душан 

Факултет за 

образовање дипл. 

Нови Сад –  

Велика 

самофинансирање 



за школску 2016/2017. годину  

 64 

правника и дипл. 

економиста за 

руководеће кадрове - 

права 

Плана 

15. Грујић 

Катарина 

Машински факултет Београд буџет 

16. Јовановић 

Милица Мила 

Математички факултет 

- математика 

Београд буџет 

17. Конатар 

Марија 

/ / / 

18. Манић 

Драган 

Електротехнички 

факултет –

електротехника и 

рачунарство 

Београд буџет 

19. Марковић 

Марија 

Медицински факултет Београд буџет 

20. Милојевић 

Андрија 

Висока техничка 

школа струковних 

студија - информатика 

Крагујевац буџет 

21. Павловић 

Милош 

Математички факултет 

- информатика 

Београд самофинансирање 

22. Пауновић 

Данило 

Факултет 

организационих наука 

–информационе 

технологије 

Београд буџет 

23. Рисимовић 

Стефан 

Висока пословна 

школа струковних 

студија – пословна 

информатика 

Ваљево –

Рача 

Крагујевачка 

самофинансирање 

24. Симић 

Вера 

Грађевински факултет Београд буџет 

25. Стојадиновић 

Јулијан 

Факултет 

инжењерских наука –

рачунарска техника и 

софтверско 

инжењерство 

Крагујевац буџет 

26. Урошевић 

Наташа 

Правни факултет Београд самофинансирање 

     

IV3

27. 

Гарић 

Кристина 

Факултет 

инжењерских наука – 

машинско 

инжењерство 

Крагујевац буџет 

28. Гвозденовић 

Милица 

Филолошки факултет 

– јапански језик 

Београд самофинансирање 

29. Димитријевић 

Марија 

Висока школа 

струковних студија - 

Београдска 

политехника -

Београд самофинансирање 
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графички дизајн 

30. Ђурић 

Нина 

Факултет 

организационих наука 

- менаџмент и 

организација 

Београд буџет 

31. Ђурић 

Тијана 

Факултет 

организационих наука  

– менаџмент и 

организација 

Београд буџет 

32. Живковић 

Андиана 

Правни факултет Београд буџет 

33. Живојиновић 

Андреја 

Правни факултет Београд самофинансирање 

34. Миленковић 

Миливоје 

Висока пословна 

школа струковних 

студија – пословна 

информатика 

Ваљево – 

Рача 

Крагујевачка 

самофинансирање 

35. Милорадовић 

Миљана 

Филолошки факултет- 

италијански језик 

Београд самофинансирање 

36. Пауновић 

Ружица 

/ / / 

37. Рисимовић 

Сања 

Факултет за 

машинство и 

грађевинарство -

грађевинско 

инжењерство 

Краљево буџет 

38. Славнић 

Катарина 

Пољопривредни 

факултет- ратарство и 

повртарство 

Београд - 

Земун 

буџет 

39. Станчуловић 

Иван 

Филолошки факултет 

– арапски језик 

Београд самофинансирање 

40. Стојановић 

Филип 

Криминалистичко-

полицијска академија -

форензика 

Београд  

41. Томић 

Елеонора 

/ / / 

42. Чеканац  

Тамара 

/ / / 

43. Шулејић 

Јасмина 

Факултет за 

образовање дипл. 

правника и дипл. 

економиста за 

руководеће кадрове - 

права 

Нови Сад - 

Велика 

Плана 

самофинансирање 

     

IV4

44. 

Бановић  

Тамара 

Висока здравствена 

школа струковних 

студија, струковна 

медицинска сестра  

Београд - 

Земун 

самофинансирање 
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48. Бијелић 

Викторија 

Факултет за 

хотелијерство и 

туризам 

Крагујевац – 

Врњачка 

Бања 

самофинансирање 

49. Божиловић 

Александар 

Висока школа 

струковних студија -

Београдска  

политехника  

Београд буџет 

50. Величковић 

Катарина 

Висока медицинска 

школа струковних 

студија – струковни 

физиотерапеут 

Ћуприја самофинансирање 

51. Дамњановић 

Дамјан 

Freie Universität, 

bachelor Psychologie 

Берлин самофинансирање 

52. Живковић 

Анђела 

Филолошки факултет 

– српски језик и 

књижевност 

Београд буџет 

53. Ивковић 

Ђорђе 

Машински факултет Крагујевац буџет 

54. Манојловић 

Дарко 

Филолошки факултет 

– немачки језик 

Београд самофинансирање 

55. Манојловић 

Данијел 

Филолошки факултет 

– немачки језик 

Београд буџет 

56. Миленковић 

Исидора 

Факултет педагошких 

наука – васпитач у 

предшколским 

установама 

Крагујевац -

Јагодина 

буџет 

57. Милојевић 

Дуња 

Ветеринарски 

факултет 

Београд буџет 

58. Милосављевић 

Невена 

Правни факултет Београд самофинансирање 

59. Николић 

Анаида 

Академија лепих 

уметности и 

мултимедија – 

графички дизајн 

Београд самофинансирање 

60. Николић 

Јелена 

/ / / 

61. Павловић 

Милица 

Филозофски факултет 

- археологија 

Београд буџет 

62. Рашовић 

Матија 

Висока медицинска 

школа струковних 

студија –струковни 

физиотерапеут 

Ћуприја самофинансирање 

63. Цонић 

Бојана 

Факултет драмских 

уметности - филмска и 

телевизијска 

продукција 

Београд буџет 
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Гимназијски колектив у школској 2016/2017. чинили су: 

 

Влатка Милосављевић – директор, 

Смиља Синђелић -  школски психолог и професор грађанског васпитања, 

Споменка Милошковић - секретар, дипл. правник, 

Весна Стојковић  - професор српског језика и књижевности, 

Мирослав Првуловић - професор српског језика и књижевности, 

Јелена Златкова - професор српског језика и књижевности, 

Бојана Џикић - Чолић  - професор француског и латинског језика, 

Милан Станојловић - професор француског и латинског језика, 

Миша Копривица - професор француског и латинског језика, 

Татјана Кочић - професор енглеског језика, 

Тања Гојаковић - професор енглеског језика, 

Марија Крајновић - професор немачког  језика, 

Игор Јанковић - професор филозофије, 

Лидија Стојковић - професор психологије, 

Дарко Ивановић - професор историје, 

Новица Жабарац - професор историје, 

Лазар Мирчић - професор географијеи грађанског васпитања, 

Снежана Пешић - професор биологије, 

Јелена Симић - професор биологије и грађанског васпитања, 

Драгана Величковић - професор математике, 

Маја Грујић - професор математике, 

Наташа Чичић - професор математике и информатике, 

Драган Милошевић - професор математике, рачунарства и информатике, 

Снежана Милошевић - професор рачунарства и информатике, 

Драган Костић - професор рачунарства и информатике, 

Драган Николић - професор физике, 

Немања Момчиловић - професор физике, 

Далиборка Кристић - професор хемије, 

Тања Павловић-Панов - професор ликовне културе, 

Јасмина Милетић - професор ликовне културе, 

Станислав Дамјановић - професор музичке културе, 

Томица Лукић - професор физичког васпитања, 

Бојан Стојиловић - професор физичког васпитања 

Славољуб Стојадиновић - професор физичког васпитања, 

Стојадин Туфегџић - професор физичког васпитања, 

Сузана Узелац - професор социологије, устава и права грађана и грађанског васпитања, 

Бранко Тодоровић - професор верске наставе, мастер теолог, 

Снежана Миленковић - шеф рачуноводства, 

Данијела Пантић  -  помоћна радница, 

Данијела Јоковић  - помоћна радница, 

Драгана Бошковић - помоћна радница, 

Данијела Димитријевић  - помоћна радница. 

 

 

На Летопису радиле 

Весна Стојковић и 

Наташа Чичић 

 

У Великој Плани, 

октобра 2017. 
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