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ИЗВЈЕШТАЈ 

о проведеном републичком такмичењу ученика  

угоститељско-туристичких школа  

 

 

Дана 13. априла 2013. године у просторијама Угоститељско-економске школе у Приједору с 

почетком у 9.00 часова одржано је Републичко такмичење ученика угоститељско-туристичких школа. 

Такмичењу је присуствовала и гђа Љиљана Босиочић, савјетник за економску групу предмета из 

Републичког педагошког завода Бања Лука.  

 

У такмичењу је учествовало десет екипа: четири екипе кувара такмичиле су се у припремању 

јела по заданом менију, док је шест екипа презентовало туристичку дестинацију. Задани мени 

изгледао је овако: 

- Корнети од шунке „Касино“ 

- Телећи медаљони „Maitre d' hotel“ (Шеф сале) 

- Племенито поврће 

- Крокети од кромпира 

- Зелена салата 

 

Екипе туристичких техничара могле су да бирају између сљедећих заданих дестинација: 

- Национални парк Козара 

- Бање Републике Српске 

- Праг 

 

Пријављене екипе кувара представљале су сљедеће школе: 

- Угоститељска и трговинска школа Добој 

- СШЦ „Јован Дучић“ Теслић 

- Стручна и техничка школа Дервента  

- Угоститељско-економска школа Приједор  

 

Екипе туристичких техничара долазе из сљедећих школа:  

- Угоститељска и трговинска школа Добој 

- СШЦ „Јован Дучић“ Теслић 

- Стручна и техничка школа Дервента  

- Угоститељско-економска школа Приједор  

- МСШ „Никола Тесла“ Дубица 

- СШЦ „Милорад Влачић“ Власеница 

 

Оцјењивачки жири у обје дисциплине био је формиран по принципу који смо први пут 

користили на овом такмичењу. Предсједници жирија ове су године били професионалци, доказани 

стручњаци у овим областима. Предсједник жирија у такмичењу из куварства био је Стево Дејановић, 

ВКВ кувар са дугогодишњим искуством у иностранству, док је предсједник жирија у такмичењу из 

презентовања туристичке дестинације била Амира Ганић, директор Туристичке организације града 

Приједора. Остала два члана оцјењивачког жирија изабрани су жријебањем из реда присутних 

ментора.  

 

Израда практичног задатка у припремању јела по заданом менију трајала је два сата – од 10:30 

до 12:30 часова и у току израде право контакта са такмичарима имали су искључиво чланови жирија, 

који су имали могућност да поставе прегршт питања везана за сам задатак.  

 



Презентација задане дестинације трајала је 15 минута, а жири, који је свој посао обавио више 

него професионално, поставио је много питања везаних за дестинације које су екипе презентовале. 

 

Екипе су наступале под шифрама и након што је завршена израда практичног рада и 

презентација, такмичари су питани да ли постоје примједбе на било који сегмент рада жирија. 

Примједби није било, те након бодовања такмичарских екипа, извршено је дешифровање.  

 

Поредак такмичарских екипа у припремању јела по заданом менију је сљедећи: 

- Стручна и техничка школа Дервента (Александра Ковачић, Владан Пашалић)  

- СШЦ „Јован Дучић“ Теслић (Рада Ђекановић, Петар Мразић) 

- Угоститељско-економска школа Приједор (Моира Бачић, Дамјан Вујиновић) 

 

Поредак екипа туристичких техничара: 

- Угоститељско-економска школа Приједор (Соња Маринковић, Александра Прпош) 

- СШЦ „Милорад Влачић“ Власеница (Сандра Милић, Срето Крстић) 

- Угоститељска и трговинска школа Добој (Станојевић Николина и Недић Наташа) 

 

Побједничким екипама уручени су пехари и дипломе, екипе на другом и трећем мјесту добиле 

су дипломе, док су свим менторима уручена признања за допринос на такмичењу и остваривању 

такмичарских циљева, те постигнути успјех ученика. Предсједници жирија и школа домаћин 

добитници су захвалница. 

 

У току такмичења, гдин Јањушић, директор Високе струковне школе у Сремским Карловцима 

посјетио је нашу Школу, те одржао кратку презентацију студијских програма у угоститељству који се 

изучавају на споменутој школи.  

 

Желим да напоменем да је овогодишње Републичко такмичење ученика угоститељско-

туристичких школа РС протекло без икаквих примједби на сам ток такмичења, смјештај и третман 

екипа, те на задовољство свих шездесет присутних из реда такмичара, ментора, чланова такмичарског 

жирија и осталог стручног и техничког особља.  

 

 

Директор Угоститељско – економске школе Приједор 

Валентина Совиљ 


