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Република Србија
Економско-трговинска школа
Број: 234/1
Датум: 05.05.2014.год.
Шабац

Министарство просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије
Школска управа Ваљево
Заједница економских, правнобиротехничких, трговинских и
туристичко-угоститељских школа
Србије

ПРЕДМЕТ: Извештај са Републичког такмичења ученика четвртог степена угоститељскотуристичких школа
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије одредило је да
Економско-трговинска школа Шабац буде домаћин Републичког такмичења ученика четвртог
степена угоститељско-туристичких школа. Такмичење је одржано у понедељак и уторак, 28. и
29.04.2014. године, са почетком у 11 часова, у просторијама Економско-трговинске школе у
Шапцу. Програмом такмичења 28.04.2014. године био је предвиђен за пријем и смештај учесника
као и за теоријски део такмичења. Такмичење је реализовано према следећем програму
такмичења:
ПОНЕДЕЉАК 28. април 2014. године
 11:00 – 12:00 Пријем и коктел за учеснике такмичења
 12:00 - 12:30 Формирање комисија
 12:30 - 13:00 Пригодан програм ученика наше школе у свечаној сали
 13:00
Отварање такмичења
 14:00 – 15:00 Теоријски део такмичења – тест знања
 14:00
Округли сто – предлози за корекције Правилника
 15:00 – 15:30 Шифровање задатака
 15:30 – 16:00 Преглед такмичарских задатака
 16:00
Дешифровање задатака
 16:30 – 17:00 Привремена ранг листа и жалбе
 17:00 – 20:00 Израда практичног рада
 20:30
Свечана вечера за учеснике такмичења
УТОРАК 29. АПРИЛ 2014. године
 9:00 – 16:00 Практични део такмичења (Ресторан “Стари мост”)
 17:00
Саопштавање прелиминарних резултата и жалбе
 18:00
Објављивање коначне ранг листе, проглашење победника, додела награда и
затварање такмичења

Такмичење је организовано према Стручном упутству о организовању такмичења и сморти
ученика Основних и Средњих школа и плану Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије.
Пријаве за учешће на овом такмичењу послало је 9 школа. Сваку школу представљао је један до
четири такмичаа. Сходно члану 14. Правилника о републичком такмичењу ученика четвртог
степена угоститељско-туристичких школа, формиране су следеће комисије:
Чланови централне комисије:
1. Представник Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Верица Вилотић
2. Представник састављача такмичарског задатка – професор Високе хотелијерске школе из
Београда др Милорад Вукић
3. Представник Заједнице школа Милибор Саковић, директор Прве економске школе из
Београда
4. Представник угоститељско-туристичког предузећа, Опанковић Живорад, туризмолог
5. Директор школе домаћина, Момчило Павловић
6. Наставник – ментор, Драгица Трнинић
Комисију за дежурство за време трајања израде тестова знања чине:
Јелена Гајић и Споменка Радивојевић
Комисију за преглед теста и бодовање чине:
1. Представнци састављача такмичарског задатка, професор др Милорад Вукић, професор др
Момчило Стојановић, и професор др Мирко Лончар
2. Члан Централне комисије, Милибор Саковић
3. Милица Орлић, туристички техничар
4. Горан Радивојевић, угоститељски техничар
5. Миленко Савић, кулинарски техничар - припрема менија за свечани пријем – банкет
6. Милан Кнежевић, кулинарски техничар - припрема јела по избору од понуђених намирница
Комисију за шифровање и дешифровање чине:
1. Велимир Кузмановић
2. Томислав Ђокић
3. Никола Павловић
Комисију за оцењивање практичног дела такмичења се састоји од по 3 члана за сваку дисциплину,
од тога су два стална члана и један резервни члан. Чланове комисије чине:
Туристички техничар:
1. Биљана Стевановић
2. Марија Каравесовић
3. Живорад Опанковић
4. Драгица Трнинић (резервни члан)
Угоститељски техничар
1. Нинослав Манојловић
2. Зоран Окулић
3. Миломир Јездимировић
4. Горан Радивојевић (резервни члан)
Кулинарски техничар – припрема менија за свечани пријем – банкет
1. Драган Мићовић
2. Витомир Николић
Комплетно такмичење протекло је регуларно и учесници нису имали никакве примедбе.
ПОБЕДНИЦИ ТАКМИЧЕЊА:

Угоститељски техничар:
1. Сара Јандрић, Средња школа “Светозар милетић” Нови Сад – 99 бодова
2. Бојана Смиљанић, Угоститељско-туристичка школа Чајетина – 86,2 бода
3. Драгослав Пантовић, Економско-трговинска школа Смедерево – 79,3 бода
Кулинарски техничар – Припрема менија за свечани пријем – банкет
1. Бојана Остојић, Економско-трговинска школа Шабац – 78,95 бодова
2. Милушка Ђуровка, Средња школа “Светозар милетић” Нови Сад – 64,5 бодова
3. Мирјана Гиздовић, Економска школа Куршумлија – 69,75 бодова
Кулинарски техничар – Припрема јела по избору од понуђених намирница
1. Горан Гашпаровски, Средња школа “Светозар милетић” Нови Сад – 81,3 бода
2. Милош Алексић, Економско-трговинска школа Шабац – 74,8 бодова
3. Павле Љубичић, Економска школа Куршумлија – 69,15 бодова
Коначна ранг листа школа
1. Средња школа “Светозар милетић” Нови Сад – 342,13 бодова
2. Економско-трговинска школа Шабац – 153,75 бодова
3. Економска школа Куршумлија – 132,9 бодова
Сви победници награђени су пригодним наградама које су обезбедили спонзори и школа
домаћин такмичења.
Све школе учеснице и такмичари добили су захвалнице и пригодне поклоне које је
обезбедила школа домаћин.
Према програму такмичења одржан је Округли сто коме су присуствовали сви ментори,
спонзори и чланови комисија.
Дневни ред и закључци Округлог стола су следећи:
1. Предлози за корекцију Правилника
Закључак који се односи на кулинарске и угоститељске техничаре:
- Да се због неадекватног назива који није предвиђен планом и програмом
објављеним у Просветном гласнику, за угоститељске техничаре изврши корекција
тако што ће се услуживање на банкету заменити са услуживање на пословном ручку.
Промена назива не ремети ток такмучења јер не мења бодовну листу предвиђену
постојећим Правилником
Закључак који се односи на туристичке техничаре:
- Да на такмичењу иницијални аранжман буде у земљи, на бази 3 дана (два ноћења),
са пласком из места одакле је школа
- Отворем број учесника
- Да се калчкулација ради према параметрима задатим на самом такмичењу
- Да презентација траје 45 минута
- Да пословне књиге и обрасци буду рађени када и тест или да буду као питање у
оквиру теста
- Од организатора захтевати форму калкулације (урађен пример), питања за тест
знања и списак пословних књига и образаца
- Да питања за тест предлажу професори из средњих школа, учесница такмичења, а не
професори виших школа и факултета
Реализацију такмичења су помогли следећи спонзори:
1. Ресторан „Стари мост“
2. Хотел „Двор“

3.
4.
5.
6.

„Дата Статус“
Универзитет „Сингидунум“
Висока хотелијерска школа Београд
Висока технолошка школа Шабац – одсек гастрономија

У име Заједнице школа и Економско-трговинске школе Шабац захваљујем се свим
спонзорима.

С поштовањем,

Директор школе,
______________________________
Момчило Павловић

