
 
 

ЗАПИСНИК О РАДУ И ОДЛУЧИВАЊУ ЖИРИЈА НА XVI РЕПУБЛИЧКОМ 
ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА  СРЕДЊИХ ШКОЛА У БЕСЕДНИШТВУ 

 
Одржаном у Крушевцу, дана 5. маја 2012. године 

 
 
Чланови жирија: 

1. Др Јовица Тркуља, редовни професор Правног факултета Универзитета у 
Београду; 

2. Дејан Милић, предавач правне реторике на Правном факултету Универзитета 
Унион у Београду;   

3.  Мр Ана Марковић, професор Високе школе струковних студија за васпитаче у 
Крушевцу;  

4. Александар Лапчевић, професор – просветни саветник из Крушевца;  
5. Слободан Ивановић, судија Основног суда у Крушевцу; 

 
 
Чланови жирија на предлог судије Ивановића за председника жирија (уз уздржан глас 
проф. др Јовице Тркуље) за председника жирија изабрали су проф. др. Јовицу Тркуљу. 
 
Чланови жирија  утврдили су критеријуме оцењивања на основу датих критеријума из 
лкана 14 Правилника о Републичком такмичењу средњих школа у беседништву 
(садржина беседе, форма-стил беседе, способност убеђивања, правилност говора, 
посебне способности и укупан утисак)  и договорили се да се оцењивање врши оценама 
од 5 до 10. 
 
На такмичењу је учествпвало укупно 21 ученик из 9 школа Србије, а према унапред 
одређеном редоследу у програму који се прилаже уз записник. 
 
Ученици су се такмичили говорима у категорији задате теме и слободне теме, као и у 
категорији импровизованих говора. 
 
Такмичари који су наступили у категорији импровизованог говора добили су теме од 
чланова жирија на тај начин што је сваки члан жирија дао по 4 теме, које су ученици 
извлачили методом жреба. 
 
Након завршеног првог дела такмичења (задата тема и слободна тема) у којем је 
наступило 21 такмичара, жири је приступио оцењивању тако што је сваки члан жирија 
дао своју оцену, оцене су сабране и подељене са бројем чланова жирија, и тако је 
утврђена средња оцена за сваког такмичара. 
 
Након утврђених оцена такмичара, жири је донео следећу одлуку: 
 
У категорији задате теме: 

1. место освојио је НИКОЛА ЦУЦКИЋ из  Крушевца, који је оцењен средњом 
оценом 9,96. 
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2. место освоји је МИЉАН МИЛЕВ из  Врања, који је оцењен средњом оценом 
9,52. 

3. место освојила је БИЉАНА ЂУРЂЕВИЋ из Земуна, која је оцењена средњом 
оценом 8,40. 

 
У категорији слободне теме: 

1. место освојила је ЈЕЛЕНА ТОМИЋ из  Шабца, која је оцењен/а средњом оценом 
8,71. 

2. место освојио је ДУШАН ЈОВАНОВИЋ из  Београда, који је оцењен средњом 
оценом 8,70. 

3. место освојила је АЛЕКСАНДРА ПЛАВШИЋ из  Сремске Митровице, која је 
оцењена средњом оценом 8,55. 

 
По завршеном првом делу такмичења (иморпвизовани говори) у којем је наступило 16 
такмичара, жири је приступио оцењивању тако што је сваки члан жирија дао своју 
оцену, оцене су сабране и подељене са бројем чланова жирија, и тако је утврђена 
средња оцена за сваког такмичара. 
 
Након утврђених оцена такмичара, жири је донео следећу одлуку: 
 
У категорији импровизације: 

1. место освојио је МИЉАН МИЛЕВ из  Врања, који је оцењен средњом оценом 
9,72. 

2. место освојила је МАРИЈА ЈОВАНОВИЋ из Јагодине, која је оцењена средњом 
оценом 8,90. 

3. место освојила је НИНА ЖИВКОВИЋ из  Крушевца, која је оцењена средњом 
оценом 8,70. 

 
За апсолутног победника такмичења изабран је МИЉАН МИЛЕВ из Врања.  
 
 
Жири је донео одлуку и о пласману школа које су предложиле такмичаре и то: 
 

1. место припало је Економско-трговинској школи из  Врања,  
2. место припало је Економско-трговинској школи из  Шабца, 
3. место припало је Економско-трговинској школи из  Крушевца. 

 
Ни један члан жирија приликом одлучивања о награђеним ученицима и школама није 
издвојио своје мишљење. Све одлуке донете су једногласном одлуком свих чланова 
жирија. 
 
                          Председник жирија 
 
                                 Проф. др Јовица Тркуља 
У Крушевцу, 5. маја 2012. године  
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