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Ти си стабло што свјетлошћу сија 

да би младост препознала снове. 

Пљеваљска си наша гимназија, 

ти нас водиш у путеве нове. 

 

Хеј, Пљеваљска гимназијо, 

нек вјекови с тобом трају! 

Приближаваш небо знања 

своме младом нараштају. 

 

Ти си стабло са крилима птице 

и са гласом звјезданога јата. 

Гимназијо, древна чаробнице, 

ти нас водиш пут сазнајних врата. 

 

Хеј, Пљеваљска гимназијо, 

нек вјекови с тобом трају! 

Приближаваш небо знања 

своме младом нараштају. 

 

Ти си стабло са кор'јеном стијења, 

твоје лишће рукопис је жара. 

Гимназијо, школо сновиђења, 

твоја ватра лучоноше ствара. 

 

Хеј, Пљеваљска гимназијо, 

нек вјекови с тобом трају! 

Приближаваш небо знања 

своме младом нараштају. 
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Драги матуранти,       
 

„Cogito ergo sum“, рекао је славни филозоф и математичар Рене 

Декарт. Могла бих са сигурношћу да тврдим да сте током 

четворогодишњег школовања у нашој школи постали дубоко свјесни 

ванвременског значења ове максиме и да сте почели живјети у складу 

с њом. Захваљујући својим професорима, открили сте благодети које 

нам пружа наука, али и увидјели да знање не служи ничему ако не 

служи добру. Осим образовања, и хармоничан, хуманистички развој 

личности неизоставан је и нераскидив дио мисије Гимназије. Учили смо 

вас да волите, праштате, поштујете, и да разумијете другог и 

другачијег. Ако смо у томе успјели, а мислим да јесмо, наша мисија 

је оправдала свој почетак, пут и одредиште. Желим вам здравље, 

срећу и непрекидне низове побједа. Желим и да се са осјећањем 

припадања, радости и поноса враћате својој Гимназији, која је 

љепотом мисли и истраживачког духа оснажила ваша крила и сада 

вас испраћа да полетите сигурно у непознаницу, али и у свијет 

бескрајних могућности. Срећно! 

Директорица, 

Бојана Грујић 
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Јованка Брашанац 

  

Мср Горан Марјановић

 

Мирка Попадић 
  

Данко Деспотовић

  

Маја Вучинић Драгашевић 
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6 

Гимназија „Танасије Пејатовић“ / Генерација матураната 2022. 
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Одјељењске старјешине: 

Јованка Брашанац и Горан Марјановић 

 
Док одбројавате гимназијске дане, нестрпљиви да отворите 

врата новог раздобља у вашем животу, смјели, радознали и 

занесени, знајте да је разредни поносан на људе који су 

израсли из оне дјеце коју је упознао прије четири године! Учили смо 

једни друге стрпљењу и праштању. Тражили смо начине да не бисмо 

тражили изговоре... Научили смо да ништа није немогуће! Ту лекцију 

обнављајте стално! Будите упорни и храбри да остварите своје снове! 

Будите срећни! За мене ћете увијек бити посебна екипа! 
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Зорана 

Вемић 

Мото: Ко у чуда вјерује, 

тај чуда и ствара. 

Порука за генерације 

које остају: Никад није 

касно да постанете оно 

што можете бити. 

Памтићу: „Незахвални 

створови“. 

Ја за 10 година: 

Чекајући Годоа. 

Владо 

Војиновић 

Мото: Ако ниси спреман за 

уобичајен ризик, мораћеш 

се задовољити просјеком. 

Порука за генерације које 

остају: Пјешке полако. 

Памтићу: „Незахвални 

створови“. 

Ја за 10 година: Rayo 

Vallecano. 

 

Ламија 

Делић 

Мото: Све се дешава 

са разлогом. 

Порука за генерације 

које остају: Уживајте 

док сте још безбрижни. 

Памтићу: „Незахвални 

створови“. 

Ја за 10 година: 

Срећна и остварена. 

 

Сара 

Дробњаk 

Мото: Ускоро, када све 

буде добро, осврнућеш се 

на овај период живота и 

биће ти драго што ниси 

одустао. 

Порука за генерације које 

остају: Остани свој – буди 

човјек! 

Памтићу: „Незахвални 

створови“. 

Ја за 10 година: Уживам, 

реализујући своје снове! 

 

 

  

Теа 

Дробњак 

Мото: Није важно у 

чему, важно је да се 

претјерује. 

Порука за генерације 

које остају: 

Бромазепам 1 или 2. 

Памтићу: „Незахвални 

створови“. 

Ја за 10 година: Ко то 

зна... 
 

Владан 

Дукић 

Мото: Боље тикет у руци 

него посао у струци. 

Порука за генерације које 

остају: Без нервозе. 

Памтићу: „Незахвални 

створови“. 

Ја за 10 година: 

Шумарски инжењер. 

 

 

 

 

Ана 

Ђондовић 

Мото: Маја Беровић –

Лоше ми је. 

Порука за генерације 

које остају: Гледај 

даље но што видиш. 

Памтићу: „Незахвални 

створови“. 

Ја за 10 година: „И 

судија и свједок и 

тужени.“ 

Матија  

Јововић 

Мото: Роло полицијско 

коло. 

Порука за генерације које 

остају: Не правите 

споменар. 

Памтићу: „Незахвални 

створови“. 

Ја за 10 година: Ко ће 

знати ђе ће кока .......... 
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Миљана 

Кљајевић 

Мото: Ко у чуда вјерује, 

тај чуда и ствара. 

Порука за генерације 

које остају: Бјежите са 

часова, пијте што више 

пива и слушајте Прти 

Бее Гее. 

Памтићу: „Незахвални 

створови“, кабинет 

историје (10), пушке, 

апарате и домаћу 

шљиву. 

Ја за 10 година: Ни 

тамо ни ‘вамо. 

 

Немања 

Кубуровић 

 
 

Мото: Боље гајба 'ладног 

пива него два млака. 

Порука за генерације које 

остају: Бјежите док 

можете. 

Памтићу: „Незахвални 

створови“. 

Ја за 10 година: Успјешан 

радник на бренти. 

 

 

 

 

 

 

Милана 

Лацмановић 

Мото: Сунце је ново 

сваки дан. 

Порука за генерације 

које остају: Све се 

може кад се мора. 

Памтићу: „Незахвални 

створови“. 

Ја за 10 година: 

Касним на лет за Рим. 

Мирјана 

Лацмановић 

Мото: Вјеруј у себе да би и 

други вјеровали у тебе. 

Порука за генерације које 

остају: Није страшно као 

што изгледа (још је горе). 

Памтићу: „Незахвални 

створови“. 

Ја за 10 година: Живим 

живот о ком сам сањала. 

 

Милош 

Мрдак 

Мото: Боље је кајати се 

због онога што си 

урадио, него због онога 

што ниси. 

Порука за генерације 

које остају: Уживајте у 

гимназијским данима 

док још трају. 

Памтићу: „Незахвални 

створови“. 

Ја за 10 година: Како 

ми буде суђено. 

Теодора 

Пантић 

Мото: Буди оно што је 

најтеже – буди човјек. 

Порука за генерације које 

остају: Образовање је 

најмоћније оружје које 

можете употријебити да 

промијените свијет. 

Памтићу: „Незахвални 

створови“. 

Ја за 10 година: Срећнија 

и паметнија. 

 

 

 

Филип 

Пејовић 

Мото: „Особа која 

никад није погрешила је 

особа која никада није 

пробала нешто ново.“ 

Порука за генерације 

које остају: Само 

лагано. 

Памтићу: Кабинет бр. 

10. „Незахвални 

створови“. 

Ја за 10 година: Живи 

били па видјели. 

 

Тијана 

Потпара 

Мото: „Ја нисам чедо 

просека, мене не вуче 

осека.“ 

Порука за генерације које 

остају: „Од свих ‘сила 

трења‘, она која највише 

успорава људски напредак 

је незнање.“ 

Памтићу: „Незахвални 

створови“. 

Ја за 10 година: 3 у 1 

(човјек, умјетник, научник). 
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Иван 

Рондовић 
 

Мото: „Буди човјек гдје 

се то од тебе тражи, 

има нешто у души, није 

све у килажи.“ 

Порука за генерације 

које остају: 

Опуштено.mp3. 

Памтићу: „Незахвални 

створови“. 

Ја за 10 година: На 

слободи (надам се). 

 

Катарина 

Тањевић 

Мото: Дубином данашњег 

пада мјерим висину 

сјутрашње побједе. 

Порука за генерације које 

остају: Када се уђе у 

погрешан воз, све су 

станице погрешне. Зато 

правилно одаберите свој 

пут! 

Памтићу: „Незахвални 

створови“. 

Ја за 10 година: 

Двадесете газим, добро ми 

је сасвим. 

 

 

Јана  

Ћосовић 

Мото: Mum, I am a rich 

man. 

Порука за генерације 

које остају: Све 

стижете, али „кафа 

после школе“ се не 

пропушта. 

Памтићу: „Незахвални 

створови“. 

Ја за 10 година: 

Далеко одавде. 

 

Арсеније 

Чепић 

Мото: Буди оно што је 

најтеже – буди човјек. 

Порука за генерације које 

остају: Будите оно што 

желите да будете, а не оно 

што други желе да виде. 

Памтићу: „Незахвални 

створови“. 

Ја за 10 година: Успјешан 

спортиста – фудбалер. 

 

 

Стефан 

Шаранчић 

Мото:р SUZUKI 

Порука за генерације 

које остају: Ништа 

школа, само око школе. 

Памтићу: „Незахвални 

створови“, кабинет 

историје (10), пушке, 

апарате и домаћу 

шљиву. 

Ја за 10 година: 

Културно пропадам. 

 

Јана 

Шљукић 

Мото: Живи сваки дан као 

да ти је посљедњи и једног 

дана нећеш погријешити. 

Порука за генерације које 

остају: Чуда су тамо гдје 

вјерују у њих и што више 

вјерују, чешће се 

дешавају. 

Памтићу: „Све ће се то 

звати лани.“ „Незахвални 

створови“. 

Ја за 10 година: 

Инструктор сурфовања за 

псе. 

 

Александар 

Шубарић 

  

Мото: „Коцка је бачена.“ 

Порука за генерације које 

остају: Будите мудри као 

змије, а безазлени као 

голубови. 

Памтићу: „Незахвални 

створови“, кабинет историје 

(10). 

Ја за 10 година: Видјећемо... 
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Одјељењски старјешина: Мирка Попадић 
 

 

Достојанствено сте прелистали поглавље живота које се 

назива „гимназијски дани“. Драго ми је што сам имала 

улогу у тој причи. Поносна сам на ваш слободан дух, човјечност, 

солидарност, креативност и знање које сте стекли. За све лијепе 

снове желим вам остварење. На путу ка новим успјесима нека вас 

прати срећа! Док идете напријед кроз живот, немојте заборавити 

мјесто гдје сте одрастали и развили се у дивне младе људе. За све 

осмијехе које сте ми измамили и све лијепе тренутке које смо 

провели заједно, понесите од мене по једно ♥! 

 

Ваша разредна 
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Андреа 

Гачевић 

Мото: Живот није само 

имати добре карте, већ и 

добро одиграти чак и кад 

су лоше. 

Порука за генерације 

које остају: Лакше се 

правдају два часа него 

један. 

Памтићу: „Добићете је 

за Светог Никад.“ „Иде 

ли овде ч, ч или можда 

ч?“ 

Ја за 10 година: У 

Тоскани, испијам чашу 

бијелог вина. 

 

Анастасија 

Голубовић 

Мото: Не можеш 

промијенити вјетар. 

Можеш само другачије 

поставити једра. 

Порука за генерације 

које остају: Кад један 

час пропада, увијек 

питајте да вас пусте и са 

осталих. 

Памтићу: Преспаван 

писмени из француског. 

Ја за 10 година: Видим 

себе као остварену и 

срећну особу, успјешну 

адвокатицу. 

 

 

 

Петар 

Грујић 

Мото: „Удар нађе искру 

у камену, без њега би у 

кам очајала!“ 

Порука за генерације 

које остају: Noblesse 

oblige (Племство 

обавезује). 

Памтићу: Лијепе 

тренутке проведене са 

друштвом и 

професорима. 

Ја за 10 година: 

Успјешан и остварен 

човјек на свим пољима. 

 

 

Растко 

Живковић 

Мото: Чувајмо се од 

нељуди, али се још више 

чувајмо да и ми не 

постанемо нељуди. 

Порука за генерације 

које остају: Не учимо за 

школу, него за живот. 

Памтићу: „Реци да ме не 

записује.“ 

Ја за 10 година: 

Послован човјек. 

 

 

 

 

Сретенка 

Јањић 

Мото: Ко се о млијеко 

опече и у јогурт дува. 

Порука за генерације 

које остају: Учити, учити 

и само учити. 

Памтићу: Сургун. 

Ја за 10 година: Жена 

вариоца. 

 

Марко 

Јеловац 

Мото: Ваше мисли су 

архитекте ваших 

судбина. 

Порука за генерације 

које остају: Тражи 

прилику у неприлици. 

Памтићу: Читање 

хороскопа на 

информатици. 

Ја за 10 година: На 

семинару. 

 

 

 

 

 

Емилија 

Кнежевић 

Мото: Нико мене неће 

моћи толико мало да 

плати, колико ја могу 

мало да радим. 

Порука за генерације 

које остају: Свуда пођи, 

али кући дођи. 

Памтићу: Моје људе. 

Ја за 10 година: Срећна 

и заљубљена. 

 
 

Анастасија 

Марић 

Мото: Морамо се навићи 

да на најважнијим 

раскрсницама не 

наилазимо увијек на 

знакове. 

Порука за генерације 

које остају: Сам 

средином. 

Памтићу: Кашњења на 

први час, професора 

Вита и буђаве чупавце. 

Ја за 10 година: 

Продавачица, овај, 

фармацеут. 
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Јована 

Обренић 

Мото: Све своје са 

собом носим. 

Порука за генерације 

које остају: Данас није 

јуче. 

Памтићу: 6. 

Ја за 10 година: Ја за 

10 година. 

 

Хелена 

Пејовић 

Мото: Никада не 

одустајте од својих снова 

само због времена које 

ће им бити потребно за 

остварење. Вријеме ће 

ионако проћи. 

Порука за генерације 

које остају: О 

нежељеним реакцијама 

на лијек посавјетујте се 

са љекаром или 

ФАРМАЦЕУТОМ. 

Памтићу: 6. 

Ја за 10 година: 

Успјешан фармацеут. 

 

 

 

Алекса 

Перуничић 

Мото: Какве су ти мисли, 

такав ти је живот. 

Порука за генерације 

које остају: Учити, учити 

и само учити. 

Памтићу: Разредну, 

дружење и разне 

догодовштине у школи. 

Ја за 10 година: Човјек 

са оствареним сновима. 
 

Марко 

Полексић 

Мото: Моја вера у дела 

је то што зовем идеал, 

ње сам свестан па је 

пратим, она чини да сам 

срећан! 

Порука за генерације 

које остају: Играјте се.  

Памтићу: „А да, он не 

иде са вама у 

одјељење.“ 

Ја за 10 година: Капетан 

Галије. 

 

 

 

 

 

 

 

Софија 

Савић 

Мото: Испуни године 

животом, а не живот 

годинама. 

Порука за генерације 

које остају: Образован 

је онај ко има образа, а 

богат је онај ко има Бога 

у себи. 

Памтићу: Екскурзију. 

Ја за 10 година: На путу 

око свијета. 

 

Анастасија 

Терзић 

Мото: Твоја моћ је 

пропорционална твојој 

способности да уживаш. 

Порука за генерације 

које остају: Што можеш 

данас, остави за сjутра. 

Памтићу: „Душо, то је 

Максим Горки.” 

„'Ај ти, моја коко, на 

мјесто.” 

Ја за 10 година: Касним 

на десет година матуре. 

 

 

Анита 

Тошић 

Мото: Храброст није 

одсуство страха, већ 

побједа над њим. 

Порука за  генерације 

које остају: Све је 

лакше у другој години. 

Памтићу: „Кулирање“ уз 

радио у кабинету 

историје. 

Ја за 10 година: Знам 

да ћу бити упорна у 

остварењу својих снова. 

Себе видим као 

успјешну и срећну, шта 

год будем радила. 

 

Јована 

Цвијовић 

Мото: Лифт који води до 

успјеха је у квару, али 

степенице су увијек 

доступне. 

Порука за генерације 

које остају: Данас ће 

сјутра бити јуче. 

Памтићу: 6. 

Ја за 10 година: Не 

размишљам толико 

унапријед. 
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Јована 

Цупара 
 

Мото: Кључ 

бесмртности је живјети 

живот вриједан сјећања. 

Порука за генерације 

које остају: Све је добро 

док не пукне котао. 

Памтићу: Преспаване 

онлајн часове. 

Ја за 10 година: Срећна 

и остварена. 
 

Андреа 

Шубарић 
 

Мото: Владати собом 

највећа је власт. 

Порука за генерације 

које остају: Почетна 

тачка сваког успјеха је 

жеља. 

Памтићу: „Немам лист, 

прешла сам средину.“ 

„Колега, пали сте испит.” 

Ја за 10 година: 

Остварујем своје снове. 

 

120/CXX 

    Све промјене које су у освит ХХ вијека крчиле пут за друштвени ход напријед, посебну тежину 

имале су у срединама као што је пљеваљски крај, поготово у вријеме док је још био под 

туђинском влашћу. Оснивање Пљеваљске гимназије мукотрпно је избијање искре, која се 

обликовала у пламену лучу. Њена свјетлост се разгоријевала кроз вријеме и незаустављиво 

ширила у просторним димензијама.

Те 1901. године у Османском царству постојале су три српске гимназије: у Солуну, Скопљу 

и Цариграду. Наша Гимназија почела је са радом 5. новембра по старом, односно 18. новембра 

по новом календару. Њени утемељивачи су били Министарство иностраних дела Краљевине 

Србије, Српска православна рашко-призренска митрополија и Српска црквено-школска општина 

у Пљевљима. За првог директора био је постављен Танасије Пејатовић. Он је дипломирао на 

Географско-историјском одсеку Велике школе у Београду и важио је за блиског сарадника Јована 

Цвијића. Гимназијска зграда, која је изгорјела до темеља у пожару 1904. године, била је својина 

црквено-школске општине и била је подигнута на имању Манастира Свете Тројице. Изградња 

нове зграде довршена је 1907. године.

    Почетком ХХ вијека Гимназија је представљала стуб просвјетитељске дјелатности на 

историјско-географском простору Старе Србије и Херцеговине. Школу су похађали ученици из 

Пљеваљског округа, Старе Црне Горе, Дробњака, беранског и сјеничког краја, Прибоја, 

Пријепоља, Никшића, Бјелопавлића, а школовање су најчешће настављали у Скопљу, Солуну и 

Цариграду. Она никад није била искључиво образовна установа, већ је од свог постања и жила 

куцавица културног, политичког и економског живота, у нераскидивом сагласју са тежњама за 

слободом човјека, друштвеном правдом и прогресом. 

    Пљевља су након Балканских ратова ушла у састав Краљевине Црне Горе, па је школа 1913. 

године промијенила назив у „Краљевска црногорска државна гимназија“. За вријеме Великог 

рата није радила, а у вихору Другог свјетског рата из редова својих ученика изњедрила је чак  

12 народних хероја. Током 1968. године понијела је име по свом првом директору. 

    Овјенчана „20. новембром“, поносни лауреат Ордена заслуга за народ са златном звијездом 

и будни чувар „Октоиха“, Пљеваљска гимназија из генерације у генерацију оправдава свој давно 

стечени епитет малог универзитета. 
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Одјељењски старјешина: Данко Деспотовић 
 

Дружећи се са вама ове четири године, жеља ми је била да 

постанете добри људи. Не само да сте то постали, него сте 

и мене научили многим животним лекцијама. Желим вам да у 

наредном периоду живота проширите своје видике, направите нова 

пријатељства и да остварите своје снове. Била ми је част да будем 

ваш одјељењски старјешина. 

 

Ваш разредни 
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Данис 

Аликавазовић 

Мото: Буди човек, а не 

број! 

Порука за генерације 

које остају: „Децо, водите 

рачуна како се понашате 

на југу. Нисте у школи“ – 

Душко Радовић 

Памтићу: „Лазар 

Вучетић!“ 

Ja за десет година: Чуће 

се. 

Милица 

Бујишић 

Мото: Полазна тачка 

сваког успјеха је жеља. 

Порука за генерације 

које остају: Ишчитајте 

дјело. 

Памтићу: Золин 

легендарни кош. 

Ја за 10 година: 

Фармацеут. 

 

 

 

Сања 

Вујановић 

Мото: Ако не знате да 

искористите минут, узалуд 

ћете потрошити сат, дан, 

па чак и цијели живот. 

Порука за генерације 

које остају: Само 

уживајте. 

Памтићу: Золин 

легендарни кош. 

Ја за 10 година: 

Технолог. 

 

 

Милијана 

Вуковић 

Мото: Ако сад ниси ти, 

нећеш никад ни бити, није 

све у своје вријеме, већ у 

твоје вријеме. 

Порука за генерације 

које остају: Не чини 

другима оно што не 

желиш да други чине 

теби. 

Памтићу: Золин 

легендарни кош. 

Ја за 10 година: 

Остварујем своје циљеве. 

 

 

 

Лазар 

Вучетић 

Мото: Ко умре у јесен, за 

њега нема зиме. 

Порука за генерације 

које остају: Радите 

физичко, не нервирајте 

Данка и Гокса. 

Памтићу: Тај мој кош. 

Ја за 10 година: Кика из 

Њемачке. 

 

Милош 

Глушчевић 

Мото: Живот се не 

мијења, он пролази. 

Порука за генерације 

које остају: Знање је моћ. 

Памтићу: Золин 

легендарни кош. 

Ја за 10 година: Што 

даље одавде. 

 

 

 

 

 

 

 

Еман  

Делић 

Мото: Никада у животу 

нисам изгубио, само ми је 

понестало времена. 

Порука за генерације 

које остају: Чувајте се, не 

дозволите да вас младост 

повуче. 

Памтићу: Золин 

легендарни кош. 

Ја за 10 година: Не знам 

да ли ћу бити жив. 

 

 

Данило 

Дробњак 
 

Мото: Живот је као покер, 

карте су подијељене, 

играјте најбоље што 

можете са њима. 

Порука за генерације 

које остају: Понекад све 

има смисла. 

Памтићу: Золин 

легендарни кош. 

Ја за 10 година: Н/А. 
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Рајка 

Ђаковић 
 

Мото: Шта зна жеља шта 

је немогуће. 

Порука за генерације 

које остају: Срећан пут у 

животу. 

Памтићу: Золин 

легендарни кош. 

Ја за 10 година: Срећна. 

Николина 

Зечевић 

Мото: Све има репризу, 

само живот не. 

Порука за генерације 

које остају: Машта је 

важнија од знања. 

Памтићу: Золин 

легендарни кош. 

Ја за 10 година: Срећна. 

 

Милош 

Зиндовић 

Мото: Буди оно што јеси. 

Порука за генерације 

које остају: Вјеруј у себе 

да би и други вјеровали у 

тебе. 

Памтићу: Професора 

Данка, герге до болова, 

Золин легендарни кош. 

Ја за 10 година: Негдје 

далеко. 

Маја 

Идрис 

Мото: „Оно што лежи иза 

нас и оно што лежи пред 

нама су мале ствари у 

поређењу са оним што 

лежи у нама.“ – Оливер 

Вендел Холмс 

Порука за генерације 

које остају: Будите своји, 

не уклапајте се у 

шаблоне. 

Памтићу: Золин 

легендарни кош. 

Ја за 10 година: Срећна и 

успјешна. 

 

Василије 

Јовановић 

Мото: Не допусти да те 

школовање спријечи у 

твојој едукацији. 

Порука за генерације 

које остају: Лагано и 

опуштено. 

Памтићу: Професора 

Данка, спортске турнире, 

легендарни Золин кош. 

Ја за 10 година: Добар. 

Анђела 

Јовић 

Мото: Оптимизам је 

недостатак информација. 

Порука за генерације 

које остају: Што мање 

стреса. 

Памтићу: Золин 

легендарни кош и први 

разред. 

Ја за 10 година: 

Професорица. 

 

Милун 

Канкараш 
 

Мото: Еман каже да га 

није брига. 

Порука за генерације 

које остају: Може и 

економска. Живот иде 

даље. 

Памтићу: Досаду. 

Ја за 10 година: Богат. 

Николина 

Крвавац 

Мото: Проблеми нису 

знак за заустављање, они 

су смјернице. 

Порука за генерације 

које остају: Не цртајте по 

клупама! :) 

Памтићу: Золин 

легендарни кош. 

Ја за 10 година: 

Грађевински инжењер. 
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Мирко 

Лакетић 
 

Мото: Бити човјек. 

Порука за генерације 

које остају: Будите бољи 

од нас. 

Памтићу: Све што је 

добро. Што није –

заборавићу, али нећу 

опростити. 

Ја за 10 година: 
Бизнисмен. 

Нејра 

Љуца 

Мото: Сви ваши снови 

могу постати стварност 

ако имате храбрости да их 

слиједите. 

Порука за генерације 

које остају: Увијек има 

мјеста на врху. 

Памтићу: Золин 

легендарни кош. 

Ја за 10 година: Ко би 

знао? Не ја. 

 

Новак 

Милић 

Мото: Живот без 

принципа је брод без 

кормилара. 

Порука за генерације 

које остају: Ако паднеш 

међу вукове, завијај као 

они. 

Памтићу: Золин 

легендарни кош. 

Ја за 10 година: Исти ја, 

са још 10 година искуства. 

Нејра 

Половина 

Мото: Сврха живота је 

живот са сврхом. 

Порука за генерације 

које остају: Не 

занемарујте неформално 

образовање. 

Памтићу: Радионице 

професорице Адисе, 

професора Данка и Золин 

легендарни кош. 

Ја за 10 година: Прва 

предсједница Црне Горе. 

 

Маријана 

Радовић 

Мото: Живот није имати 

само добре карте, већ 

добро одиграти чак и кад 

су лоше. 

Порука за генерације 

које остају: Није важно 

колико знате, већ шта 

можете урадити са оним 

што сте научили. 

Памтићу: Золин 

легендарни кош. 

Ја за 10 година: 
Инспектор. 

Александра 

Ћаћић 

Мото: Питање није ко ће 

да ми дозволи, већ ко ће 

да ме заустави. 

Порука за генерације 

које остају: Пронаћи ћете 

границе само ако их 

будете прелазили. 

Памтићу: Золин 

легендарни кош. 

Ја за 10 година: 

Остварујем своје снове. 
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Одјељењски старјешина: 

Mаја Вучинић Драгашевић 
 

Завршила се јако важна етапа у вашем животу. Та етапа вас 

је припремила за оно што вас очекује: борбу и одрицања, 

прегалаштво и искушења, али, прије свега, за велике снове и 

амбициозне циљеве. Истовремено је брижљиво и пажљиво у вас уградила 

ширину духа да искреношћу и лојалношћу градите пријатељства и да 

будете на првом мјесту добри људи. Запамтите - то је најважније! 

Пратим вас са осјећањем поноса, сигурна да ћете кроз живот корачати 

одважно и без компромиса око суштине. – Шта ако паднем? – Да, али 

шта ако се винеш у висине? Третирајте варљивост побједе и пораза на 

исти начин, знајући да се никада не одустаје. Будите ми срећни! 

 

                                                                   Ваша разредна 
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Махира 

Авдовић 

Мото: Where there’s a will, 

there’s a way. 

Порука за генерације 

које остају: Reach for the 

stars so if you fall,  you land 

on a cloud. 

Памтићу: Махира је 

данас (не)оправдано 

одсутна. 

Ја за 10 година: 
Дипломирани грађевински 

инжењер. Павле 

Балчин 

Мото: Нема хљеба без 

мотике. 

Порука за генерације 

које остају: Дјецо моја, 

не бојте се глади док вам 

ћаћа камионом ради. 

Памтићу: Павле Балчин 

је (не)оправдано одсутан. 

Ја за 10 година: Крижам 

губу. 

 

Амар 

Бамбур 

Мото: Рад је створио 

човјека, а нерад 

господина. 

Порука за генерације 

које остају: Ко рано рани, 

вазда је уморан. 

Памтићу: Амар је данас 

(не)оправдано одустан. 

Ја за 10 година: Кулирам 

на плажи у Рију. 

Јована 

Бошковић 

Мото: Треба тако живјети 

како би могао самог себе 

поштовати. 

Порука за генерације 

које остају: Требаће вам 

више од „срећно“. 

Памтићу: Јована је данас 

(не)оправдано одсутна. 

Ја за 10 година: Далеко. 

 

Арсеније 

Дачевић 

Мото: Ако затресеш дрво, 

испашће леопард. 

Порука за генерације 

које остају: Пратите своје 

снове и мене на 

инстаграму. 

Памтићу: Арсеније је 

данас (не)оправдано 

одсутан. 

Ја за 10 година: 
Директор казина у Лас 

Вегасу. Тодор 

Дебељевић 

Мото: Iuventus, ventus. 

Порука за генерације 

које остају: Боље 

кладионица него 

учионица. 

Памтићу: Тодор је данас 

(не)оправдано одсутан. 

Ја за 10 година: 

Страствени кладионичар. 

 

Душица 

Крвавац 

Мото: Don't count the 

days, make the days count. 

Порука за генерације 

које остају: You take a 

breath, then another. That's 

it. 

Памтићу: Душица је 

данас (не)оправдано 

одсутна. 

Ја за 10 година: Срећна! 

Аделиса 

Кухиња

Мото: Буди оно што 

желиш да будеш, а не оно 

што други желе да виде. 

Порука за генерације 

које остају: Све што 

можеш замислити, можеш 

и остварити. 

Памтићу: Аделиса је 

данас (не)оправдано 

одсутна. 

Ја за 10 година: Срећна. 

 



 

 
21 

Гимназија „Танасије Пејатовић“ / Генерација матураната 2022. 

 

Лука 

Кушљевић 

Мото: Наћи ћемо пут или 

ћемо га сами направити. 

Порука за генерације 

које остају: Не чекајте 

Годоа! 

Памтићу: Лука је данас 

(не)оправдано одсутан. 

Ја за 10 година: 
Дипломирани инжењер 

грађевине. 

Ружица 

Лаковић 

Мото: Напустила је школу 

и започела каријеру. 

Порука за генерације 

које остају: Код свакога 

може да се препише! 

Памтићу: Ружица је данас 

не(оправдано) одсутна. 

Ја за 10 година: Тетка из 

Њемачке. 

 

Богдан 

Лековић 

Мото: Није све у свему. 

Порука за генерације 

које остају: У школи се 

троше гумице, а на улици 

гуме. 

Памтићу: Богдан је данас 

(не)оправдано одсутан. 

Ја за 10 година: 
Директор компаније Ауди. 

Јована 

Пејовић  

Мото: What feels like the 

end is often the begining. 

Порука за генерације 

које остају: Но стрес, но 

нервоза. 

Памтићу: Јована је данас 

(не)оправдано одсутна. 

Ја за 10 година: Срећна. 

 

Ана 

Петровић 

Мото: Преузми ризик или 

изгуби шансу. 

Порука за генерације 

које остају: Идите на 

екскурзију! 

Памтићу: Ана је данас 

(не)оправдано одсутна. 

Ја за 10 година: Једем 

само остриге јер кавијар 

ме смара.  
Александра 

Поповић 

Мото: Боље је кајати се 

због онога што си 

урадила, него због онога 

што ниси. 

Порука за генерације 

које остају: У мору истих, 

усуди се да будеш уникат. 

Памтићу: Александра је 

данас (нe)оправдано 

одсутна. 

Ја за 10 година: Срећна и 

успјешна. 

 

Иван 

Радовић 

Мото: Не треба ићи, већ 

расти кроз живот. 

Порука за генерације 

које остају: Никад не 

одустајте од својих 

циљева. 

Памтићу: Иван је данас 

(не)оправдано одсутан. 

Ја за 10 година: 
Инжењер.  

Никола 

Сандић 

Мото: Воли живот који 

живиш. Живи живот који 

волиш. 

Порука за генерације 

које остају: Уживајте у 

животу. 

Памтићу: Никола је данас 

(не)оправдано одсутан. 

Ја за 10 година: Срећан 

човјек. 
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Миљан 

Тањевић 

Мото: Не ради данас оно 

што можеш сјутра. 

Порука за генерације 

које остају: Средња није 

обавезна. 

Памтићу: Миљан је данас 

не(оправдано) одсутан. 

Ја за 10 година: Уписујем 

факултет. 

Жарко 

Терзић  

Мото: рола. 

Порука за генерације 

које остају: Најљепша је 

фаза кад се побјегне са 

часа. 

Памтићу: Жарко je данас 

(не)оправдано одсутан. 

Ја за 10 година: Срећно 

разведен. 

 

Емра 

Храстовина 

Мото: Привилегија у 

животу је бити оно што 

јеси (краљичетина). 

Порука за генерације 

које остају: Кад год имате 

прилику, ви се свађајте. 

Памтићу: Емра је данас 

(не)оправдано одсутна. 

Ја за 10 година: У 

Брабусу. 

Лидија 

Цвекић 

Мото: Nothing in life is to 

be feared, it is only to be 

understood. 

Порука за генерације 

које остају: Најбоље 

познаје себе онај ко за 

себе мисли да је ништа. 

Памтићу: Лидија је данас 

(не)оправдано одсутна. 

Ја за 10 година: We'll 

see. 

 

Мајда 

Чакар 
 

 

Мото: Живот није само имати 

добре карте, већ и добро 

одиграти чак и кад су лоше. 

Порука за генерације које 

остају: Сви ваши снови могу 

постати стварност уколико 

имате храбрости да их 

слиједите. 

Памтићу: Мајда је данас 

(не)оправдано одсутна. 

Ја за 10 година: Срећна и 

испуњена. 
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Споменар припремиле: 
Професорице Адела Дркић и Ивана Клачар 
Дизајн: 
Ученик Марко Јеловац и професорица Адела Дркић 

у сарадњи са ученицима и одјељењским 
старјешинама четвртог разреда 


