
МАЛА ПРОДАВНИЦА ШАРЕНИХ ЈАЈА У ДЕСЕТОЈ ГИМНАЗИЈИ 
 
 
Пројекат „Мала продавница шарених јаја“ је пројекат предузетништва 

младих који се реализује у нашој школи од школске 2013/2014.год. Део је 

Школског програма и Годишњег програма рада наше школе. Окупља велики 
број учесника: ученике од првог до четвртог разреда, родитеље, госте, 
наставнике и запослене у школи.    Одвија се кроз неколико фаза: 
креативну, припрему и организацију продаје и договор о расподели 
средстава намењених уређењу и оплемењивању амбијента школе.  

Аутор пројекта је Оливера Ножинић, професор ликовне културе. 
„Мала продавница шарених јаја“ је пројекат који је 2015. год. награђен 

као најбољи пројекат предузетништва младих у Србији и представљен на 
Међународној конференцији у Лисабону. 

Ове школске године пројекат је реализован у измењеним условима 
услед пандемије, а са жељом да се одржи континуитет. Као и претходних 
година ученици су били веома заинтересовани и показали су изузетну 
маштовитост и креативност.  

 Уместо новца за опремање простора школе,  „зарађивали“ су бодове 
(од 1 до 10)  у анкети на фејсбуку и у школи. Анкетирани нису знали имена 
аутора када су давали оцене како би гласање било објективно. Гласало се у 
две категорије: нај-јаје и нај-аранжман.   

 
 Прва три места у категорији нај-јаје освојили су:  

 

1. Вања Врховски- „Природа и свемир“  (просечна оцена 9,93) 
2. Јана Спасојевић (просечна оцена 9,87) 
3. Вања Врховски- „Енергија и животна радост“ (просечна оцена 9,80)   

 

1.          2.     3. 

Остали учесници који су освојили више од 9 бодова (просечно): 

4. Мила Вучетић (9,76) 

5. Милица Кантар (9,73) 

6. Марта Крсмановић (9,72) 
7. Анастасија Костић (9,71) 



8. Софија Јанковић (9,64) 
9. Ана Вуковић (9,60) и Искра Бела 
Милорадовић (9,60) 
10.Татјана Дедић (9,57) 
11. Виктор Оканто Јовичић (9,52) 
12. Милица Кантар, 2. јаје (9,46) 

13. Катарина Илић (9,45) 
14. Алекса Секулић (9,44) 
15. Миодраг Максимовић (9,36) 
16. Ана Станковић (9,31) 
17. Теа Ивановић (9,30) 

 
У категорији нај-аранжмана прва три места освојили су: 
 
1. Вук Станић (9,92) 
2.Огњен Дујковић (9,85) 
3. Андреа Гојковић (9,77) 
 
 

 
1.                           2.                                       3.            
                                           
Остали учесници који су освојили више од 9 бодова (просечно): 

4. Лара Алексић (9,72) 
5. Теодора Јокић (9,67) 
6. Невена Каменић (9,62) и Неда 
Безаревић (9,62) 
7. Огњен Дујковић-други аранжман 
(9,61) 
8. Катарина Петровић (9,55) и 
Софија Словаковић (9,55) 
9. Алекса Станисављевић (9,53), 
Миа Туфегџић (9,53) и Огњен 
Дујковић-трећи аранжман (9,53) 
 
 

10. Татјана Дедић (9,50) 
11. Огњен Вуковић (9,45) 
12. Наталија Ковачевић (9,42) и 
Миодраг Максимовић (9,42) 
13. Наталија Ковачевић- други 
аранжман (9,28) 
14. Сава Радошевић (9,17) 
 
 
 
 
 
 

Честитамо победницима, а захваљујемо свим ученицима који су се одазвали 

позиву за учешће и људима добре воље који су подржали  реализацију 

пројекта.  Видимо се 2022.године!!!  


