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 Позив 

за учешће на Републичком такмичењу из Статистикe 
Поштоване колеге, 

Обавештавамо Вас да ће се Републичко такмичење из Статистике одржати 20. и 21. априла 2018. 

године у Економскоj школи “Стана Милановић” у Шапцу. 

Молимо Вас да ради благовремене припреме и организације такмичења доставите Вашу пријаву 

најкасније до 30.03.2018. године  на наш е-mail etss@eunet.rs   

Списак области које су релевантне за такмичење: 

1. Припрема и спровођење статистичког посматрања;  

2. Сређивање и груписање података; 

3. Приказивање статистичких података; 

4. Дескриптивне мере; 

5. Релевантни показатељи структурних серија; 

6. Корелациона анализа; 

7. Показатељи динамике временских серија;  

8. Основи анализе временских серија; 

9. Статистичко обухватање производње и промета; 

10. Статистичка анализа динамике производње и промета. 

Релевантан је било који средњошколски уџбеник из статистике за ученике средњих економских 

школа.  

 

Смештај за ученике и професоре можете обезбедити у следећим објектима: 

- Хотел „Слобода“, 015 600 700, цена ноћења са доручком у једнокреветној соби износи 7080 

динара, а у двокреветној 8880 динара (бесплатан паркинг, SPA&WELLNESS); 

- Хотел „Галеб“, 015 346 700, цена ноћења са доручком у једнокреветној соби износи 2970   

динара, у двокреветној 3940 динара (хотел обезбеђује паркинг); 

-  Хотел „Алиби“, 015 346 493, цена ноћења у једнокреветној соби износи 3700 динара, у 

двокреветној 4200 динара; доручак је 360 динара + такса и осигурање 80 динара по особи; 

- Хостел „Стан на дан“, 064/0104032 ; 064/1535958, цена ноћења у једнокреветној соби 

износи 2580  динара, а у двокреветној 3660 динара, доручак је 250 динара (бесплатан 

паркинг). 

- Сви наведени објекти су у близини школе, а постоји могућност смештаја и у другим 

објектима по Вашем избору.  
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Молимо Вас да у пријави наведете да ли ћете присуствовати свечаној вечери. 

Цена свечане вечере са музиком у школском ресторану износи 1.200,00 динара по особи. 

Школе које се изјасне у пријави за свечану вечеру, добиће профактуру после наведеног рока за 

пријављивање.  

 

Број аутобуске станице у Шапцу је 015/334-065. 

 

У прилогу позива достављамо Вам пријаву за такмичење, Правилник о такмичењу, Програм 

такмичења и изјаву такмичара за објаву резултата такмичења.  

Све неопходне информације можете видети на званичном сајту школе www.ekonomskasabac.edu.rs  

 

Унапред Вам се захваљујемо што ћете узети учешће на такмичењу и желимо Вам пуно успеха. 

 

 

Шабац,         Директор: 

6.3.2018. године       Велимир Кузмановић 

         ________________________ 
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