
Записник 

Централне комисије о Републичком такмичењу средњих школа ,,Симулација судског 
процеса“, одржаном у Нишу  у организацији ,,Правно-пословне школе Ниш“ дана 
21.04.2012. године у времену од 11:00 – 16:00 часова. 
Централна комисија радила је у саставу : 

1. Милена Мишић - представник Министарства просвете и науке РС - Школска 
управа Ниш. 
2. Војислав Марковић - представник Заједнице економских, правно-
биротехниичких, угоститељско туристичких и трговинских школа. 
3. Милорад Гавриловић - директор правно пословне школе Ниш - школе домаћина 
такмичења. 
4. Војкан Ђорђевић - професор, средња школа ,,Младост“ Петровац на Млави 
5. Татјана Станковић - професор, Правно-пословна школа Београд 

 
На такмичењу је учествовало седам школа : 
 1. Правно – пословна школа Ниш 
 2. Економско – трговинска школа Шабац 
 3. Средња школа ,,Младост“ Петровац на Млави 
 4. Економска школа Крагујевац 
 5. Економско трговинска школа ,,Славка Ђурђевић“ Јагодина 
 6. Правно – биротехничка школа Димитрије Давидовић Земун 
 7. Правно – пословна школа Београд. 
 
Такмичаре је оцењивао петочлани жири у саставу : 
 1. Др. Славиша Ковачевић, Правни факултет Ниш 
 2. Ана Вукојичић, судија Основног суда у Нишу 
 3. Андрија Ивић, Основно јавно тужилаштво, заменик тужиоца 
 4. Ненад Крстић, адвокат  
 5. Милена Мишић, Школска управа Ниш. 
 
Жири је прогласио прве три најбоље екипе и пет појединачних победника : 
-Прво екипно место освојила је Економска школа Крагујевац. 
-Друго екипно место освојила је Правно - пословна школа Ниш. 
-Треће екипно место освојила је Правно - биротехничка школа ,,Димитрије Давидовић“ 
Земун 
 
-Најбољи тужилац је Шаћировић Александар из Земуна 
-Најбољи судија је Петровић Урош из Крагујевца 
-Најбољи бранилац је Јована Ојданић из Београда 
-Најбољи вештак је Цветковић Александра из Ниша 
-Најбољи окривљени је Ковачевић Ђорђе из Шапца 
 
Представник министарства просвете и науке у Централној комисији била је госпођа 
Милена Мишић. Комисија констатује да је такмичење спроведено у складу са 
прпопозицијама и правилником такмичења.  



У току жирирања одржан је Округли сто на тему ,,Предлози за измену Правилника о 
републичком такмичењу Симулације судског процеса“, на коме су учествовали професори 
представници седам школа учесница, директор школе домаћина и представник 
Министарства просвете и науке - заједнице наших школа. 
 Предлози са Округлог стола биће достављени Заједници економских, правно-
биротехничких, угоститељско-туристичких и трговинских школа, чији је представник био 
Војислав Марковић - директор Трговинске школе из Ниша. 
 
 
У Нишу, 21.04.2012. године, 17:00 

 
 
 Директор школе  

Милорад Гавриловић 


