
РАД У СВЕТОСАВСКОМ ДУХУ
 Уз подсећање да је ОШ "Светозар Марковић" као образовно-васпитна установа добила 

Светосавску награду 1995. године, истичемо и појединце, наше колеге, који су носиоци овог 

значајног признања.

 Звонимир Дејановић, професор српског 

језика и књижевности у ОШ "Светозар Марковић", добитник 

је награде "Свети Сава", за изузетне резултате у васпитно-        

-образовном раду у 1998. години.

 "Посебно сам срећан што ме је за ово највеће 

признање у нашој професији предложио директор Светозар 

Здравковић, уз подршку свих колега са којима 12 година 

радим. Када крајем овога века заувек затворим дневник и 

одем у пензију, живећу од сатисфакције да је мој 

дугогодишњи рад у просвети уочен и овенчан престижном наградом"- каже професор.

 Професор Дејановић 35 година ради у настави. Предавао је француски, руски и српски у 

Вртогошу, Кривој Феји и 20 година у Корбевцу. Дипломирао је на катедри за српски језик и 

књижевност и апсолвирао француски на романској филологији у Скопљу. У школи у којој сада ради 

предаје само српски, успешно води литерарну секцију и уређује школски лист "Искрице".

 Његови ђаци су у последњих седам година, на пример, на општинским, окружним и 

републичким такмичењима у литерарном стваралаштву и језичкој култури освојили чак 80 

награда, од првог до трећег места!

 У извештајима школских надзорника о раду овог професора, забележене су најпохвалније 

речи. Чули смо и овакав комплимент: "Било би дивно када би свака школа имала бар једног 

професора Дејановића".

 У чему је тајна његовог успеха? Због чега је толико цењен и вољен? "Можда звучи као фраза, 

али је истина да се овај посао без велике љубави не може обављати"- истиче професор. "Искуство ме 

је уверило да просветни радник мора бити толерантан према ученицима. Мора разумети те младе 

личности и проблеме на које наилазе. На часовима одељењског старешине потребно је говорити о 

позитивним примерима. Корисно је да наставник износи и детаље из свог школског живота - ма 

какви они били. Ако наставник приволи своје ђаке, онда ће они заволети и предмет који предаје. А 

то је већ велики успех".

                                            Љиљана Радивојевић - "Слободна реч", 6. 2. 1998.

 Гордана Богдановић је рођена 5. 11. 1973. године у Врању. 

Основну школу ,,Светозар Марковић" завршила је у Врању, школске 
1987/88. године, а Гимназију ,,Бора Станковић" - здравствени смер, 
1991/92. године и стекла звање медицинске сестре-техничара.

 Дипломирала  је на Природно-математичком факултету на 

одсеку за биологију, 1997. године са оценом 10  и средњом оценом 8,22 и 

тиме стекла високо образовање и стручни назив професора биологије. 

Служи се француским и енглеским језиком.

 Положила је стручни испит за звање професора биологије и 

стекла право за самостално обављање васпитно-образовне делатности у 

оквиру струке. Године 1997. почиње са радом у Основној школи 

,,Светозар Марковић" у Врању као професор биологије (у овој установи ради све до 30. 1. 2003. 

године). Школске 1997/98. године уписала се на последипломске студије на одсеку за биологију 

Природно-математичког факултета у Приштини - смер: Магистар биолошких наука за 

екологију, заштиту и унапређење животне средине. Магистарску тезу под насловом 

,,Квалитативни и  квантитативни састав лишајева на подручју Врања и уже околине" 17



одбранила је 8. 6. 2001. године и тиме стекла назив МАГИСТАР БИОЛОШКИХ НАУКА. Средња 

оцена током последипломских студија јој је 9,23.

 Гордана Богдановић је 24. 4. 2003. године изабрана за предавача за предмет Биохемија на 

Вишој техничко-технолошкој школи у Врању; 15.10. 2003. године за предавача за предмет 

Технологија хлађења, а од 1. 2. 2004. године је на Вишој техничко-технолошкој школи са пуним 

радним временом.

 Одбор Светосавске недеље Скупштине Општине Врања јој 27. 1. 2004. године, за изузетне 

резултате  у васпитно - образовном раду у Основној школи ,,Светозар Марковић", додељује  награду 

,,Свети Сава".

 Докторску дисертацију под насловом ,,Биоиндикације деловања аерозагађења на 

аутохтоне и експониране врсте лишајева Evernia prunastri (L.) и Usnea hirta (L.) Web. in Wig. у 

региону Врања″, одбранила је 17. 4. 2007. године на Природно-математичком факултету 

Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици и тиме стекла назив 

ДОКТОР БИОЛОШКИХ НАУКА.

 У звање професора струковних студија за ужу научну област ОПШТА БИОТЕХНОЛОГИЈА 

изабрана је 11. 1. 2008. год. од стране Наставног већа Високе школе примењених струковних студија 

у Врању, где и данас ради.

 Слободан Стаменовић, професор историје, рођен је 15. априла 1970. године у 

Врању. Основну школу и Гимназију завршио је у родном граду, а 1996. дипломирао у Приштини, на 

филозофском факултету, одсек историја.

 Професорску каријеру почиње у Гимназији и Трећој основној школи у Урошевцу, а затим 

предаје у ОШ "Бора Станковић" (Тибужде), ОШ "Бранислав Нушић" (Ратаје) и ОШ "Предраг 

Девеџић" (Врањска Бања). Од 15. 9. 1999. године, Слободан Стаменовић је професор историје у 

врањској ОШ "Светозар Марковић".

      Током досадашње каријере, са својим ђацима је, на свим нивоима такмичења, остварио 

задивљујуће резултате. Издвајамо 25 учешћа на републичким такмичењима, са ученицима основне 

школе и 6 учешћа на републичким такмичењима, са ученицима средње школе (Слободан 

Стаменовић je, наиме, радиo у Хемијско-технолошкој школи, a тренутно ради и у медицинској 

школи "др Изабел Емсли Хатон" у Врању).

      Професор Стаменовић је потпредседник врањског Удружења потомака ратника 

ослободилачких ратова Србије до 1918. године и у оквиру овог Удружења је грађанима Врања 

одржао низ запажених историјских предавања.

 Са својим ученицима учествује у обележавању свих битнијих историјских догађаја на 

територији нашег града, а редовно одлазе и на Зебрњак у посету спомен - обележја Кумановске 

битке, чиме овај професор историје у младе нараштаје дубоко усађује снажан осећај патриотизма.

 Због наведених заслуга, а на предлог Удружења потомака ратника ослободилачких ратова 

Србије до 1918. године и чланова колектива ОШ "Светозар Марковић"- Врање, професору историје 

Слободану Стаменовићу је 2011. године додељена престижна награда "Свети Сава".
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