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17500 В р а њ е, Есперанто бб, тел/фах: 017- 422 -766, директор: 017 – 400 - 710
e-mail: etsvranje@yahoo.com; www.ekonomskavranje.edu.rs

Врање је град на југу Србије, седиште Пчињског округа. Врање се налази у
Врањској котлини, на Врањској реци, недалеко од њеног ушћа у Јужну Мораву.
Први пут се спомиње 1093. године. Први писани траг о Врању, још у XI веку,
оставила је Ана комнина, Гркиња царског рода. Пишући о владавини свога оца
Алексија Комнина, она у књизи „Алексијада“ каже да је рашки Жупан Вукан,
1093. године, у свом освајачком походу, стигао у Врање и освојио га. Не задуго, он
се пред моћном Византијом морао повући. У састав српске државе Врање је
ушло 1207. године. Турци су га освојили 1455. У турско доба било је раскрсница
путева из Србије према Македонији и Бугарској, важно место на моравско вардарском друму. Године 1878. ослобођено је од Турака. Врање је родно
место Боре Станковића приповедача, романсијера, драмског писца и једног од
најзначајнијих писаца српског реализма. Након Другог светског рата
индустријско је средиште, са фабрикама обуће, текстила, металургије и
покућства.
Град Врање је смештен у подножју планине Плачковице (1231 m),
Крстиловице (1154 m) и Пржара (731 m). Од границе Бугарске удаљен је 70 km, а
од Македоније 40 km. Врање је седиште Епархије врањске. У Врању се налази
седиште 4. Бригаде Копнене Војске Србије. Врање је економски, политички и
културни центар Пчињског округа, кога чине општине Босилеград, Бујановац,
Владичин Хан, Прешево, Сурдулица, Трговиште и Врање. Град се налази у
северозападном делу Врањске котлине, на левој обали Јужне Мораве. Реку
и град деле магистрални пут и железничка пруга, који на северу воде ка
Лесковцу (70 km), Нишу (110 km) и Београду (347 km), а на југу ка Куманову (56
km), Скопљу (91 km) и Солуну (354 km).
ДОБРО ДОШЛИ!

ПРОГРАМ XXIV РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА У БЕСЕДНИШТВУ

Петак, 19. март 2021. године
15:00 – 19:30 Пријем и смештај гостију (у школи домаћина)

Субота, 20. март 2021. године
08:30 – 09:00

Регисрација учесника такмичења

09:00 – 09:30 Отварање такмичења
09:30 – 09:55

Конституисање и састанак Централне комисије и жирија

10:00 – 12:30

Обавезни део такмичења

12:30 – 13:00 Припрема ученика за импровизовану беседу
13:00 – 14:00 Импровизована беседа
14:00 – 14:30 Састанак жирија и избор најбољих беседа
14:30 – 15:00 Закуска
15:00 –

Проглашење победника и додела награда

С поштовањем,
У Врању
26.02.2021.год.

Директор школе
Моме Андоновић, дипл. екон.

