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ЗАПИСНИК СА РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ РАЧУНОВОДСТВА
ОДРЖАНОГ  3. И 4. АПРИЛА 2015. ГОДИНЕ

Републичко такмичење из рачуноводства одржано је 3. и 4. априла 2015. године у
Средњој школи „Свилајнац“ у Свилајнцу. На такмичењу су учествовала 34 ученика
четвртог разреда из 34 средње школе из подручја рада економија, право и
администрација, област економија. Ученица Економско- трговинске школе из Сенте на
захтев своје школе радила је такмичарске задатке на мађарском језику.

Такмичарске задатке и кључ за оцењивање саставили су представници
Економског факултета у Београду проф.др Ката Шкарић Јовановић, мр Даница Јовић и
мр Синиша Радић.

Централну комисију чинили су:
1. мр Даница Јовић (представник састављача задатака)
2. мр Синиша Радић (представник састављача задатака)
3. Миодраг Савић, представник Школске управе Јагодина
4. Љубица Башић, представник Заједнице школа
5. Бранкица Станојевић, директор школе домаћина
6. Љиљана Ракић, представник присутних наставника-ментора

Комисија за преглед и бодовање задатака, комисија за шифровање и
дешифровање, као и листа дежурних наставника током израде задатака  формирани су у
складу са Правилником о Републичком такмичењу за предмет рачуноводство.

Израда задатака 3. априла  трајала је од  14,40 до 17,40 сати.
Жалбу на прелиминарне резултате уложило је 7 такмичара. Све жалбе разматрала

је Централна комисија у присуству ученика и наставника-ментора  4. априла од  11,00 до
12,30 часова. Усвојен је један приговор ученика Економске школе из Пирота и њему је
додељено додатно још 2 бода.

Коначна ранг листа ученика дата је у прилогу овог записника.
Три првопласирана ученика добила су награде и дипломе. Дипломе су добиле и

школе три првопласирана ученика, док су сви учесници добили захвалнице.
За све присутне наставнике- менторе у периоду израде задатака организована су

стручна предавања која су одржали представници Економског факултета у Београду и
Универзитета Сингидунум.

На целокупну организацију и ток такмичења, као и на његову регуларност није
уложена  никаква примедба или жалба.

В.д.директора школе,
Бранкица Станојевић


