
 

1 
 

ГИМНАЗИЈА „САВА ШУМАНОВИЋ“ ШИД 

ЛЕТОПИС ГИМНАЗИЈЕ „САВА ШУМАНОВИЋ“ ШИД 

ШКОЛСКА 2019/2020. ГОДИНА 

 

Настава и други облици образовно-васпитног рада у средњој школи се остварују у току два 
полугодишта. 

Прво полугодиште почиње у понедељак, 2. септембра 2019. године, а завршава се у понедељак, 23. 
децембра 2019. године. У првом полугодишту има 81 наставни дана. 

Друго полугодиште почиње у среду, 15. јануара 2020. године и завршава се: 

- у петак, 22. маја 2020. године и има 85 наставних  дана  за ученике четвртог разреда гимназије  

-у петак, 29. маја 2020. године и има 90 наставних дана за ученике четвртог разреда  
четворогодишњих стручних школа  

- у петак, 19. јуна 2020. године и  има 105 наставних дана, за ученике првог, другог и трећег разреда  
гимназије и четворогодишњих средњих стручних школа. 

Друго полугодиште за ученике првог и другог разреда трогодишњег, односно првог, другог и трећег 
разреда четворогодишњег образовања стручних школа, за које је наставним планом и програмом 
прописана реализација професионалне праксе према индивидуалном плану реализације ове праксе 
за сваког ученика, завршава се најкасније у петак, 07. августа 2020. године. 

 

У школи је запослено укупно 52 радникa од којих је 44 у настави. 

Запослени радно место звање  

1. Хромиш-Аничић Нада Директор школе професор српске књижевности и језика  

2. Ступкин Татјана Шеф рачуноводства дипломирани економиста  

3. Перовић Мирјана Секретар школе дипломирани правник  

 

4. Комленац Јован Психолог и наставник 
психологије 

мастер психолог 

5. Петровић Јармила Наставник физичког 
васпитања 

професор физичког васпитања 

6. Павловић Гордана Наставник српског језика 
и књижевности 

професор српске књижевности и језика 

7. Тутић Јелисавета Наставник 
рачуноводства 

дипломирани економиста 

8. Мердановић Весна Наставник математике 

 

дипломирани математичар – информатичар 

9. Раца-Радаковић 
Биљана 

Библиотекар и 
наставник историје 

професор историје 

10. Мићић-Обрадовић 
Љиљана 

Наставник математике дипломирани математичар 

11. Радаковић Страхиња Наставник историје доктор историјских наука 
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12. Скенџић Милан Наставник математике дипломирани информатичар 

13. Шинка Милена Наставник рачунарства и 
информатике 

дипломирани инжењер организације рада 

14. Нанић Мирко Наставник основа 
економије, савремене 
пословне 
коресподенције и 
статистике 

дипломирани економиста 

15. Половина Бранко Наставник енглеског 
језика и књижевности 

професор енглеског језика и књижевности 

16. Стојановић Славица Наставник енглеског 
језика и књижевности 

професор енглеског језика и књижевности 

17. Рац Бранкица Наставник српског језика 
и књижевности 

професор српске књижевности и језика 

18. Пршић Милушка Наставник хемије мастер професор хемиоје 

19. Прибичевић Дејан Наставник биологије магистар биолошких наука 

20. Миљеновић 
Мирослав 

Наставник биологије дипломирани биолог 

21. Боровница Свјетлана Наставник физике професор физике 

22. Ћућа Бранимир Наставник физике професор физике 

23. Миличић Силвија Наставник социологије и 
грађанског васпитања 

професор социологије 

24. Андоновић Слађана Наставник латинског 
језика 

дипломирани класични филолог 

25. Мириловић Небојша Наставник латинског 
језика 

дипломирани класични филолог 

26. Дабић Тијана Наставник економске 
групе предмета 

дипломирани економиста 

27. Лукач Бранко Наставник филозофије професор филозофије 

28. Валентировић Суман 
Савка 

Наставник хемије специјалиста-професор хемије 

29. Шкорић Љиљана Наставник рачунарства и 
информатике 

професор информтатике 

30. Јукић Светлана Наставник немачког 
језика и књижевности 

професор немачког језика и књижевности 

31. Нонковић Ивана Наставник музичке 
културе 

професор музичке културе 

32. Торма Миљан Наставник ликовне 
културе 

мастер инжењер унутрашње 

архитектуре 

33. Раич Александра Наставник географије матер географ (мастер професор географије) 

34. Давидовић Мелиса Наставник енглеског 
језика и књижевности  

мастер професор енглеског језика и 
књижевности 
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35. Филиповић 
Мирослав 

Наставник енглеског 
језика и књижевности 

Дипломирани филолог за енглески језик и 
књижевност 

36. Милошевић Милош Наставник физичког 
васпитања 

мастер професор физичког васпитања 

37. Јовић Стефан Наставник правне групе 
предмета 

дипломирани правник 

38. Лазор Зденко Наставник руског језика 
и књижевности 

дипломирани филолог – мастер (русински 
језик) 

39. Сремац Стефан Наставник верске 
наставе – православне 

дипломирани теолог 

(мастер теологије и мастер правник) 

40. Поповић Весна Наставник филозофије Дипломирани филозоф 

41. Марковац Дарко Наставник филозофије Дипломирани филозоф 

42. Арсеновић Младен Наставник инфроматике Дипломирани економиста 

43. Миланковић Јелена Наставник српског језика 
и књижевности 

професор дипломирани филолог србиста у 
одељењима за националне мањине 

44. Хрчек Кусало Анита Наставник српског језика 
и књижевности 

Дипломирани филолог србиста 

45. Ширадовић Јована Библиотекар професор историје 

46. Лакић Петар домар/мајстор 
одржавања 

средња стручна спрема 

47. Арбутина Славица радник за одржавање 
хигијене 

основно образовање 

48. Дрезгић Јадранка радник за одржавање 
хигијене 

основно образовање 

49. Болдиш Биљана радник за одржавање 
хигијене 

основно образовање 

50. Јукић Филип техничар одржавања 
информационих система 
и технологија   

средња стручна спрема 

51. Чикарић Дубравка Референт за правне, 
кадровске и 
административне 
послове 

Стручни финансијски радник 

52. Сенић Биљана радник за одржавање 
хигијене 

средња стручна спрема 
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Табеларни преглед бројног стања ученика 

Смер Старешина 
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Друштвено језички Миљан Торма 1-1 25 23 

Општи Милена Шинка 1-2 22 16 

Општи Зденко Лазор 1-3 23 19 

Економски техничар Милош Милошевић 1-4 30 21 

Прва година укупно 100 79 

Друштвено језички Александра Раич 2-1 25 11 

Општи Бранимир Ћућа 2-2 23 14 

Општи Весна Мердановић 2-3 18 13 

Економски техничар Јелисавета Тутић 2-4 28 15 

 Друга година укупно 94 53 

Друштвено језички Бранкица Рац 3-1 26 17 

Општи Биљана Раца Радаковић 3-2 22 13 

Општи Гоца Павловић 3-3 27 18 

Економски техничар Тијана Дабић 3-4 33 19 

 Трећа година укупно 108 67 

Друштвено језички Славица Стојановић 4-1 30 24 

Општи Силвија Миличић 4-2 30 18 

Општи Страхиња Радаковић 4-3 26 16 

Економски техничар Јармила Петровић 4-4 34 25 

Четврта година укупно 120 83 

Ниво школе укупно 422 282 
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СЕПТЕМБАР 

02. септембар 2019. године 

Шарени кишобрани красе двориште Гимназије "Сава Шумановић", постављени 

захваљујући средствима које је Ђачки парламент добио на конкурсу "Можемо и ми", а у 

склопу пројекта "Подршка становништву у заједницама погођеним избегличком кризом 

у Србији", уз подршку Open Society Foundations. 

 

 

27. септембар 2019. године 

У нашој школи у петак, 27.9. је организован Фестивал солидарности. Уживали смо 

заједно са неформалним групама и организацијама које су својим пројектима мењале 

заједницу кроз обнову паркова, спортских терена, школа... 
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21.-29. септембар 2019. године 

Ученици Гимназије "Сава Шумановић" на матурској екскурзији су били од 21. 09. до 29. 

09. 2019. године. Матурска екскурзија организована је преко туристичке агенције 

"BalkanFun" из Београда. Екскурзија је изведена на релацији Италија, Француска, 

Шпанија. 

Матуранти су на овом путовању обишли Верону, Кнежевину Монако, Монте Карло, Сан 
Ремо, Ницу, Кан, Барселону, Венецију и Трст. Ученици су кући  понели лепе успомене на 
знаменитости које су обишли. Екскурзија је протекла без проблема. 
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ОКТОБАР 

6. октобар 2019. године 

У оквиру стручног усавршавања ван установе у Гимназији „Сава Шумановић“ из Шида је у недељу 06. 

октобра 2019. године одржан семинар под називом „Оцењивање у функцији повећања мотивације 

за ученике“. 

 

 

07. октобар 2019. године 

Поводом дечије недеље ученици су на “зиду” остављали графите са лепим порукама. 
Писали су песме, љубавна писма, поруке охрабрења, цртеже, мудре мисли, било шта 
што подстиче дружење и добре односе међу људима, а сузбија све облике насилног 
понашања!  
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“Зид” је осмислио наш Тим за превенцију насиља. Истовремено су у холу школе, чланови 
библиотечке секције, поставили пано посвећен Дечијој недељи и Месецу књиге. 

 

 

 

09. октобар 2019. године 

Поводом Дечије недеље ученици првих разреда, који похађају предмет Грађанско 
васпитање, посетили су библиотеку "Симеон Пишчевић". Заједно са ученицима из школе 
за децу са посебним потребама "Јован Јовановић Змај" учествовали су у ликовној 
радионици "Библиотека је кућа где живе књиге разне".  

Заједничко дружење завршено је песмом. Захваљујемо се домаћинима на дивном 
гостопримству. 
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18. октобар 2019. године 

Поводом Европског дана против трговине људима у Гимназији “Сава Шумановић“ је у 
петак 18. 10. 2019. године изведен перформанс, као и кратко предавање које је 
реализовала ученица наше школе, вршњачки едукатор Милица Живић.  

Том прилико подсетила је све ученике и запослене у школи да је трговина људима 
глобални феномен који погађа све земље – земље у политичкој и економској транзицији, 
неразвијене земље и земље у развоју, те да подразумева продају и куповину, тј. држање 
неке особе у циљу њене експлоатације, као и све друге радње које могу бити део тог 
процеса. До експлоатације увек долази и експлоатација се увек одржава употребом 
силе, претње, преваром, злоупотребом овлашћења или злоупотребом тешког положаја, 
отмицом или на неки други начин. 

 

У петак 18. октобра 2019. године одржана је, у Народној библиотеци „Симеон 
Пишчевић“ у Шиду, додела награда за литерарне радове на тему „Вишњићево певање, 
доживљена стварност сједињена с талентом“. На поменутом конкурсу учествовали су 
ученици наше школе, те је на овом литерарном конкурсу високо друго место заузела 
Дуња Живановић, ученица 3-2 одељења, чији је ментор професорка Гордана Павловић, 
а треће место у категорији средњих школа заузела је својим радом ученица 1-2 одељења 
Јована Лазић, чији је ментор професорка Бранкица Рац. Комисија за доделу награда за 
литерарне радове доделила је вредне награде. 
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24.-26. октобар 2019. године 

У Новом Саду је од четвртка 24. октобра до суботе 26. октобра одржан UPSHIFT програм 
који у оквиру заједничког регионалног програма “Дијалог за будућност” и организације 
„Разливалиште“ који подстиче младе да решавају проблеме у свом окружењу, 
побољшавају живот у заједници и преузимају ствари у своје руке. 

На поменутом програму учествовале су две екипе Гимназије „Сава Шумановић“ из 
Шида, те је у три дана програма, који је био такмичарског карактера, сваком тиму 
додељен ментор који је такмичаре усмеравао и помагао им да кроз анализе и 
планирање дођу до правог и реалног решења. У суботу су се наши тимови представили 
пред жиријем, који је од десет финалиста изабрао 5 најбољих тимова који ће добити 
менторску помоћ и средства у износу до 2000 евра које треба да искористе за своје 
решење. Нашу школу представљали су ученици наше школе распоређени у следеће 
тимове: JUST HUMAN у следећем саставу: Николина Бонић, Кристина Кладушић, Шабани 
Хади, Араб Мохамад Наби; и тим ДУХ ПРОМЕНЕ у следећем саставу. Ања Вукас, Душица 
Гајић, Николина Манојловић, Ивана Момирски и Наташа Марковић. Међу 5 тимова који 
ће добити средства за реализацију свог пројекта, нашао се тим JUST HUMAN.  

 

https://youtu.be/BjVDqFt9kus
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25. октобар 2019. године 

Гимназија "Сава Шумановић" је у петак 25. 10. 2019. године посетила београдски сајам 
књига.  

 

 

НОВЕМБАР 

01.  Новембар 2019. године 

У петак 1. новембра 2019. године, колектив Гимназије испратио је у пензију нашу драгу 
колегиницу Милицу Новаковић. Поздравне речи и говор у част наше изузетне 
колегинице одржала је директорка наше Гимназије Нада Хромиш-Аничић.  
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12. новембар 2019. године 

Представници Ротари клуба, Зоран Обрадовић, Ненад и Душан Милашиновић посетили 
су данас нашу школу и том приликом је РОТАРАКТ Сремска Митровица са представником 
Душаном Милашиновићем донирао једну белу школску таблу. 
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16. новембар 2019. године 

Поводом Међународног дана толеранције, у Гимназији “Сава Шумановић“ је у току 
протекле недеље у оквиру предмета Појединац, група, друштво и Језик, медији и 
култура које предају професори наше школе Силвија Миличић и Зденко Лазор, 
реализован пројекат под називом „Мултикултурализам“. Пројекат се налази у холу 
Гимназије постављен као самостална изложба ученичких истраживања. 

 

 

 

25. новембар 2019. године 

Ученици Гимназије "Сава Шумановић" су дана 25. 11. 2019. године заједно са својим 
професором Биологије Дејаном Прибичевић, поставили изложбу еколошке секције, те 
својим ликовним и литерарним радовима подржали акцију "Одбранимо шуме Фрушке 
горе". 



 

14 
 

ГИМНАЗИЈА „САВА ШУМАНОВИЋ“ ШИД 

 

 

 

29. новембар 2019. године 

Дана 29.11.2019. године, ученици II-1 и II-2 разеда који похађају грађанско васпитање 
посетили су музеј наивне уметности "Илијанум". Заједно са групом ученика из 
специјалне школе "Јован Јовановић Змај" присуствовали су радионици на којој су, по 
мотивима слика Илије Башичевић Босиља, израђивали украсе за јелку. 

 

 

30. новембар 2019. године 

Дана 30.11.2019. у нашој школи је одржан турнир пријатељства у одбојци и малом 
фудбалу. 

Турнир је организовао вршњачки тим наше школе за превенцију дискриминације „Just 
human“, са циљем превенције дискриминације мигрантског становништва у локалној 
средини. Тим чине ученици: Хади Шабани, Николина Бонић, Мохамад Наби Араб и 
Кристина Кладушић. Турнир је реализован у оквиру „УПШИФТ“ пројекта. На турниру је 
учествовало 60 дечака и девојчица из кампа за мигранте и локалне средине. Турнир није 
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био такмичарског карактера, тако да су сви победили и добили захвалнице и мајице. 
Делић фантастичне атмосфере можете видети на фотографијама. Лопте које смо 
користили су дониране Кампу у Шиду. 

Захваљујемо се основним школама Сремски Фронт и Бранко Радичевић што су се 
одазвали позиву. Такође се захваљујемо СОС дечијим селима што су помогли и довели 
децу из кампова на заједничко дружење уз спорт. Посебно се захваљујемо 
наставницима физичког Душку Башићу и Горану Панићу који су судили и помогли у 
реализацији планираних активности. 

 

 

ДЕЦЕМБАР 

04. децембар 2019. године 

Чланови еколошке секције Гимназије "Сава Шумановић" су се сађењем дрвета и ружа у дворишту 

школе придружили глобалној акцији "Засади дрво", док је други део ученика са својим професорима 

учествовао у акцији коју је подржала Општина Шид , а односила се на акцију озелењавања у склопу 

Зелене недеље у АП Војводини, том приликом посађено је 365 садница тополе. 
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06.  децембар 2019. године 

На свечаној седници СУБНОР-а Шид поводом обележавања ослобођења Шида 6. децембра у Другом 

светском рату, учестовали су ученици Гимназије "Сава Шумановић" пригодним програмом. Песму 

"На петровачкој цести" интерпретирале Теодора Видић и Нађа Ђурић, мали хор (Никола Китић, Миа 

Продић, Леона Кујавић, Татјана Маливук и Александра Танцик) извео је "Црвене макове", а уз то 

Леона Кујавић је доживљајно говорила део поеме "Стојанка мајка Кнежопољка". Ученике 

припремлале професорке Ивана Нонковић и Гордана Павловић.  
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ЈАНУАР 

23. јануар 2020. године 

У оквиру стручног усавршавања у установи, колегиница Милушка Пршић је Наставничко веће 

упознала са новим Оквиром дигиталних компетенција наставника.  

 

 

27. јануар 2020. године 

У понедељак, 27. јануара, су ученици и запослени у Гимназији “Сава Шумановић“ из 
Шида, прославили школску славу Светог Саву у Храму Светог великомученика Кнеза 
Лазара, где су присуствовали литургији која је служена у част првог српског 
архиепископа, и нашег највећег просветитеља. 

Гимназија је од протојереја Ђорђа Марића, који је служио литургију, на поклон добила 
Часни крст, као симбол очувања и неговања Светосавског духа којим треба сви да се 
водимо. 
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28. јануар 2020. године 

У сали Културно образовног центра Шид дана 28. јануара 2020. године је припређена свечана 

академија на којој су заслужним ученицима и просветним радницима додељене Светосавске 

повеље. Ову престижну награду добило је дванаест ученика и четрнаест просветних радника са 

подручја шидске општине. Светосавску повељу добиле су наше колегинице професорке српског 

језика и књижевности Гордана Павловић и Бранкица Рац, а међу награђенима својим успехом 

истакли су се и ученици наше школе Милица Ђурић и Драган Рађевић, ученици 4-2 одељења 

Гимназије “Сава Шумановић“.  

 

 

МАРТ 

04. март 2020. године 

Матуранти Гимназије "Сава Шумановић" су заједно са својим професорима у среду 4. марта обишли 

Сајам образовања у Новом Саду. Том приликом су могли да виде све презентације високошколским 

установа на које могу да конкуришу након завршене средње школе. 
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15. март 2020. године 

У складу са одлуком председника Републике Србије о увођењу ванредног стања од 

понедељка 16. марта 2020. године, у школама на територији Републике Србије 

обуставља се извођење класичне наставе због проглашења епидемије корона вируса.  

 

17. март 2020. године 

Реализација образовно-васпитног рада вршиће се учењем на даљину.  Предавања из 

опште образовних предмета биће доступни преко платформе РТС Планета, а за 

интеракцију професора и ученика могу се користити и онлaјн платформе као што су: 

Viber, Zoom, Microsoft teams… 

 

MAJ 

28. мај 2020. године 

Покрајинска влада реализовала је акцију „Паметна табла у сваку школуˮ, у оквиру које је 
обезбедила по једну интерактивну таблу с пројектором за све основне и средње школе 
и домове ученика у АП Војводини.  Међу школама које у своју савремену технику може 
убројити и ову паметну таблу нашла се и наша Гимназија. 
 
 

ЈУН 
06. јун 2020. године 

 
Матуранти су полагали матурске испите 04., 05. и 06. јуна 2020. године. 
 
 

15. јун 2020. године 
 

За Ђак генерације школске 2019/2020. године, гимназије „Сава Шумановић“ проглашен 

је ученик Драган Рађевић. Драган је понео и титулу „Ђака генерације Срема“ према 

избору Сремских новина. На прослави матурске вечери одржао је говор:  

«Матуранти, захвалимо се једни другима, захвалимо се професорима, како на 
вечерашњем присуству, тако и на ономе што смо ми данас. Четири лепе године су 
иза нас. Средњошколско образовање је брзо прошло. Као да је јуче био 4. септембар 
2016. године. Тада је за нас гимназија била нешто ново, нешто необично. У 
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међувремену смо се сродили с гимназијом. Сада смо пред новим одлукама, на новој 
раскрсници живота. Већ сутра постајемо нови људи. Зато храбро напред и верујте у 
себе. Следите своје снове, јер као што је Волт Дизни рекао: “Сви ваши снови могу 
постати стварност, уколико имате храбрости да их следите”. Гимназија ће нам 
остати у лепом сећању. Част ми је што сам био ученик ове школе. Зато желим још 
једном, у име свих матураната, да се захвалим свим професорима, који нас нису 
учили само градиво које је у плану и програму, него су нас учили и важним животним 
лекцијама и трудили се да постанемо бољи људи. 

Захваљујем се целокупном наставном и ненаставном особљу гимназије што су нам 
улепшали средљошколске дане. Свим матурантима желим да остану оно што јесу и 
да храбро иду даље у живот.» 

 

Драган Рађевић – Ђак генерације 

 


