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„Будите онај који охрабрује!  
Ионако је свет препун критичара.”                  

                                                                                       Dave Willis 



ЛЕТОПИС   

9. 5. 2019. Састанак тима за квалитет; 
Петар Недељковић из Полицијске управе 
одржао предавање матурантима у оквиру 
пројекта „Матура”.  
10. 5. 2019. Одржан  Крос РТС-а „Кроз 
Србију”. 
11. 5. 2019. Ученици IIIу2 са предметним 
наставницима куварства и одељењским 
старешином посетили Виминацијум и 
Голубац, у oквиру стручне посете; 
ученици IV к учествовали на Сајму 
виртуелних предузећа у Крушевцу 

13. 5. 2019. Наша школа представила 
своје образовне профиле на Сајму 
средњих школа у Дому културе у 
Пожаревцу; Петар Недељковић одржао 
предавање у оквиру „Матура” у другој 

групи матураната. 
16−18. 5. 2019. Ученици IIфа учествовали 
на Међународним данима ученичког 
предузетништва у Врњачкој Бањи. 
18. 5. 2019. Ученици туристичке и 
угоститељске струке са предметним 
наставницима и одељењским старешинама 
посетили Факултет за хотелијерство и 
туризам у Врњачкој Бањи. 
20. 5. 2019. Представници организације 
„Центар Е8” држали радионице ученицима 
IIIе, IIIф, IIIтт у оквиру пројекта 
„Будућност #за 5#”; У оквиру 
обележавања Дана школе, одржано „Руско 
вече” у медијатеци школе, уз активно 
учешће ученика наше школе, наставника 
руског језика Радице Платанић и 

 

наставника енглеског језика Тијане 
Ђурђевић и Милице Џамић, као и присуство 
позваних гостију. 
21. 5. 2019. Наша школа се представила на 
Фестивалу младих драмском представом 
„Метар и по до Цезара”, по тексту Славише 
Радовановића Цара. Ученике су припремали 
предметни наставници српског језика и 
књижевности Милена Цизлер и музичке 
уметности Јелена Ракић. 
21−28. 5. 2019. Ученици наше школе 
учествовали у Селфи анкетирању − процена 
дигиталне зрелости школе.  
22. 5. 2019. Одржан спортски дан у оквиру 
обележавања Дана школе; Висока спортско-

здравствена школа представила своју понуду 
нашим матурантима; ученици наше школе у 
Дому културе гледали представу коју су 
играли ученици школе из Сокобање „Госпођа 
министарка”. 
23. 5. 2019. Обележен Дан школе 
промоцијом часописа „Нови хоризонти” и 
свечаном приредбом. 
29. 5. 2019. Наша школа представила своје 
образовне профиле у оквиру Дана отворених 
врата у Костолцу. 
30. 5. 2019. Одржано финале турнира у 
пикаду и стоном тенису. 
31. 5. 2019. Одржана седница одељењских 
већа за ученике завршног разреда; одржана 
седница Наставничког већа.  
5−7. 6. 2019. Сравњење сведочанстава за 
ученике завршног разреда. 
6−13. 6. 2019. Ученици завршног разреда 
полагали матурске/завршне испите. 
17. 6. 2019. Свечана додела диплома 
матурантима. 
21. 6. 2019. Одржана седница одељењских 
већа за ученике незавршних разреда. 
28. 6. 2019. Одржана седница одељењских 
већа за одељења која имају професионалну 
праксу − Iу1,Iу2, IIIк; подела сведочанстава 
ученицима незавршних разреда.  
2−9. 7. 2019. Одржани састанци стручних 
већа, тимова.  
5. 7. 2019. Одржана седница Наставничког 
већа. 
8−9.7. 2019. Први уписни рок за упис 
ученика у први разред. 
19. 8. 2019. Одржана седница Наставничког 
већа. 
26−27. 8. 2019. У нашој школи одржан 
семинар „Стратегије коришћења наставних 
средстава у настави/учењу”, кат. број 575. 
28. 8. 2019. Састанак са одељењским 
старешинама првог разреда 

30. 8. 2019. Одржана седница Наставничког 
већа; свечани пријем првака. 

ДиректорДиректор::  

Сибинка ЖивановићСибинка Живановић   

УУредниредници:ци:  
Тања Илић, проф.Тања Илић, проф.   

Драгана Мратић,  проф.Драгана Мратић,  проф.   

Милена Цизлер, проф.Милена Цизлер, проф.   

Валентина Миланов, проф.Валентина Миланов, проф.  

РедакцијаРедакција::  
Јована Ћирковић, IVк 

Ања Јовановић, IIIк 

Тамара Мурашковић, IIIк 

Ана Петровић, IIтхт 

Анђела Мартиновић, IIтхт 

Катарина Лазић, IIк 

Анђела Пантић, IIк  
Јелена Стефановић, IIк 

Милица Цветковић, IIк 

Гордана Вучковић, Зоран Прокић, Гордана Вучковић, Зоран Прокић, 
Весна Џино, Јелена Илић,  Мирјана Весна Џино, Јелена Илић,  Мирјана 
Ђусић и Сања НоваковићЂусић и Сања Новаковић  

 

  

                                                                                                                   стр. 

 

 

Летопис            ..............................................................................................................2−4. 
VIII Међународни сајам виртуелних предузећа  ........................................................5. 
Кувари на стручној екскурзији .....................................................................................5. 
Презентација наших занимања ; Стручна посета Врњачкој Бањи ..........................6. 
Међународни дани ученичког предузетништва; Турнир у одбојци .........................7. 
Руско вече; Метар и по до Цезара ................................................................................ 8. 
Госпођа министарка; Надвлачење конопца ................................................................9. 
Промоција школског часописа; Турнир у пикаду ....................................................10. 
Додела захвалница; Турнир у стоном тенису ............................................................11. 
Најбољи матурски рад из српског језика ...................................................................12. 
Ђак генерације; Специјална награда - најбољи ученик у трећем степену..............13. 
Матуранти у дворишту; Матурско вече.......................................................................14. 
Подела диплома ; Победа у хакатону .........................................................................15. 
Свечани пријем првака; Семинар у нашој школи ....................................................16. 
Радна акција на уређењу летње учионице .................................................................16. 
Обука наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења .......17. 
Дан пешачења ................................................................................................................17. 
II разред на екскурзији—Војводина ; Једна другачија прича .................................18. 
EUROGUIDANCE конференција и такмичење;  Дечија недеља .............................19. 
Пасош предузетничких вештина; Европски дан језика ......................................... 20. 
Фудбал Пољопривредна—Економска, Будућност за #5# .........................................21. 
Турнир у малом фудбалу, Здрави стилови живота ..................................................22. 
Основана ученичка задруга; Посета сајму  књига ....................................................23. 
Сарадња са Урбан стримом; Шаке су јаке, али речи су снажније  ..........................24. 
Обука у Врњачкој Бањи, МЕФ у посети .....................................................................25. 
Сајам ученичких задруга;  Школски «Пословни изазов» .......................................26. 
Награда за Дан просветних радника; Хуманитарни концерт .................................27. 
Посета збору УТР; На панелу са успешним женама ................................................28. 
Регионални  «Пословни изазов»;  Јавни час ............................................................29. 
Трибина «Осмисли идеју»; Стручна посета MIND парку ........................................30. 
Угледни час историје; Панел са успешним женама ................................................ 31. 
Сајам образовања; Међународни дан особа са инвалидитетом ............................ 32. 
«Стишка посна трпеза»; «Популарна демократија» ...............................................33. 
Радионица«Интернет маркетинг»; Новогодишња продајна изложба ..................34. 
Угледни час - рачуноводствена обука; Новогодишња приредба III фа .................35. 
Сајам ученичких задруга; «И ја имам таленат» .......................................................36. 
Приредба «Потрага за Деда Мразом» .......................................................................37. 
Литерарни радови ........................................................................................................38. 
Матуранти на Економском факултету; Турнир у кошарци .....................................39. 
Светосавска академија; Скупштина НАПОР-а ........................................................ 40. 
Трибина «Адолесценти - спој науке и праксе»; Награђени радови .......................41. 
Турнир у кошарци - девојке; Војна обука ................................................................. 42. 
Интерне обуке .............................................................................................................. 43. 
Национални «Пословни изазов»; Школско такмичење - енглески језик ........... 44. 
Књижевна олимпијада;  Квиз Народне банке ......................................................... 45. 
Трибина “1 у 10 милиона”; Предавање  о болестима зависности .......................... 46. 
Угледни часови ......................................................................................................47., 48. 
Осмомартовска продајна изложба; Онлајн настава и активности ........................ 49. 
Анализа анкета о раду у онлајн окружењу;  Онлајн сајам ...................................... 50. 
 

 

Мај 2020. НОВИ ХОРИЗОНТИ Мај 2020. НОВИ ХОРИЗОНТИ ––  2 2 --    



                          ЛЕТОПИС   

6. 9. 2019. Одржан састанак Педагошког 
колегијума. 

6. и 7.9. 2019. Одржана обука наставника 
економске групе предмета за реализацију 
наставе оријентисане ка исходима учења. 

10. 9. 2019. Одржана седница 
Наставничког већа. 

11. 9. 2019. Одржана седница Савета 
родитеља; одржана седница Школског 
одбора. 

13. 9. 2019. Весна Станојевић одлази у 
пензију. 

14. 9. 2019. Ученици IIIфа учествовали у 
меанифестацији „Дан пешачења”, која се 
реализује у организацији планинарског 
клуба „Вукан”. 

14−15. 9. 2019. Ученици другог разреда 
били на екскурзији. 

16. 9. 2019. Милица Тошић од овог дана 
предаје математику и Иван Новаковић 
предаје статистику и монетарну економију. 

24. 9. 2019. Педагог присуствовала 
округлом столу у оквиру пројекта 
„Каријерно вођење и саветовање младих 
из рањивих група”, у организацији 
Удружења грађана „Шанса” из Пожаревца. 

25. 9. 2019. Марија Вељковић од овог дана 
предаје музичко васпитање. 
 

3. 10. 2019. - Гордана Вучковић и Сања 
Новаковић присуствовале Euroguidance 
конференцији „Каријерно вођење и 
саветовање у Републици Србији и Европи”, 
у организацији Министарства просвете, 
науке и технолошкох развоја и Фондације 
Темпус - Euroguidance центра, где им је 
уручена и похвалница за пример добре 
праксе, за радионицу „Од интервјуа до 
посла", чији реализатори су: Гордана 
Вучковић, Валентина Спасић и Сања 
Новаковић. 

7. 10. 2019. Ученици IIIфа су поводом 
обележавања Дечје недеље, посетили 
Центар за децу и омладину ометену у 
развоју.   

9. 10. 2019. Ученици IIIфа Бјелоглав 
Душан, Благојевић Марко, Богићевић 
Вељко и Дабић Душан успешно су 
положили испит за Пасош предузетничких 
вештина; обележен Европски дан језика 
(ученици Iт2, IIтхт и IIIе одељења).  

10. 10. 2019. На теренима Дома ученика 
Пољопривредне школе одиграна 
пријатељска утакмица 
између  Пољопривредне школе са домом 
ученика „Соња Маринковић” и     
Економско-трговинске школе.  

16.9−11. 10. 2019. У организацији 
професора физичког васпитања Предрага 
Ражнатовића и Марка Вукашиновића у 
школи се одржао турнир у малом фудбалу.   

11. 10. 2019. Ученици IIIк похађали 
радионицу „Будућност за #5#” у 
организацији Центра Е8 из Београда. 
Реализатори радионице били су студенти 
Теодора Денчић и Јован Калем. 

14. 10. 2019. Ученици IIIтт похађали 
радионицу „Будућност за #5#” у 
организацији Центра Е8 из Београда. 
Реализатори радионице били су студенти 
Теодора Денчић и Јован Калем. 

16. 10. 2019. Др Жељана Станковић, 
педијатар, одржала предавање на тему 
„Здрави стилови живота” ученицима Iе, Iк 
у оквиру сарадње са Саветовалиштем за 
младе. 

17. 10. 2019. Одржан састанак Тима за 
заштиту ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања; 
одржан састанак Педагошког колегијума и 
састанак тима за међупредметне 
компетенције и предузетништво. 

21. 10. 2019. Основана ученичка задруга 
„Хоризонт”. 

21. 10. 2019. Петар Недељковић одржао  
предавање на тему „Трговина људима” 
ученицима Iфа, Iк, Iтхт, Iу1, Iу2. 

22. 10. 2019. Петар Недељковић одржао 
предавање на тему „Трговина људима”, 
ученицима Iе, Iт1, Iт2. 

23. 10. 2019. Жаклина Бранковић и Сања 
Новаковић водиле ученике на Сајам књига 
у Београду и у посету Народном музеју. 

24. 10. 2019. Дејан Илић, просветни 
инспектор, посетио школу у оквиру 
редовне провере припремљености школе 
за рад у новој школској години; одржан 
састанак Педагошког колегијума. 

28.10−1. 11. 2019. Група ученица првог 
разреда наше школе, као и ученица из 
Медицинске школе, Политехничке и  
Пољопривредне школе, похађале тренинг 
„Оснаживање младих девојака и жена за 
самостално доношење одлука, активно 
учешће у друштву и грађење каријере”, у 
склопу реализације пројекта у оквиру 
Локалног акционог плана Града Пожаревца 
за 2019. годину.  
 

2−7. 11. 2019. Група од 9 ученица II к, 
IIIфа и III тт похађале тренинг „Подизање 
компетенција за запошљивост младих 
девојака и жена кроз обуку о 
предузетништву, увежбавање социјалних 
вештина и каријерно саветовање” у 
Врњачкој Бањи, у организацији „Урбан 
Стреам-а”, са партнером „Велес-Владичин 
Хан”. Тренинг је део пројекта „TxeOНA - 
оснажена храбра аутентична!”, који се 
спроводи у оквиру иницијативе WeB4YES - 
организације цивилног друштва Западног 
Балкана за подршку запошљавању младих, 
чији координатор је Београдска отворена 
школа. 

4. 11. 2019. Одржана седница Наставничког 
већа. 

8. 11. 2019. Учешће ученичке задруге на 
првом сајму ученичких задруга у 
Пољопривредној школи. 

12. 11. 2019. Одржана Оснивачка 
скупштина ученичке задруге; одржане 
седнице одељењских већа за ученике IV и 
I разреда. 

13. 11. 2019. Представници МЕФ-а посетили 
нашу школу; одржане седнице 
одељењских већа за ученике II и III 
разреда. 

19. 11. 2019. - одржано школско такмичење 
„Пословни изазов”; учешће наших ученица 
на хуманитарном концерту „Сви за једног, 
један за све”; др Јасмина Медурић 
одржала предавање на тему „Болести 
зависности” ученицима IIт1,IIт2; одржан 
састанак Тима за обезбеђивање квалитета 
и развој установе; одржан састанак Тима 
за самовредновање рада школе. 

20. 11. 2019. Одржан састанак чланова 
Тима за каријерно вођење и саветовање 
ученика; учеснице пројекта „TxeOНA - 
оснажена храбра аутентична!” и ученици 
IIк присуствовали панелу „Ја градитељка 
своје каријера” у Народној библиотеци. 

23. 11. 2019. Наставници економске групе 
предмета присуствовали конференцији на 
Економском факултету у Београду. 

25. 11. 2019. Одржана седница 
Наставничког већа. 

26. 11. 2019. Наставници угоститељске  и 
економске струке присуствовали Збору 
угоститељских радника у Крагујевцу; 
одржане седница Савета родитеља и 
Школског одбора 

27. 11. 2019. Наши ученици са предметним 
наставницима Мирјаном Ђусић и 
Валентином Миланов учествовали на 
регионалном Пословном изазову у 
Крагујевцу; одржана трибина у Малој сали 
Центра за културу под називом „Осмисли 
идеју”, на којој jе гост био Иван Марковић 
из „Бизнис пословног центра” из 
Крагујевца. Организатори трибине биле су 
Слободанка Цветић и  Весна Животић. 

27. 11. 2019. Ученици IIIфа су са 
предметним наставницима Мирјаном Ђусић 
и Весном Стокић посетили индустријски 
комплекс „MIND park” недалеко од 
Крагујевца. 

29 11. 2019. Ученици IIтхт са проф. 
Данијелом Крсмановић одржали за ученике 
школе јавни час на тему „Репродуктивно 
здравље младих”. 

3. 12. 2019. Обележен међународни дан 
особа са инвалидитетом. 

6. 12. 2019. Одржан 4. Сајам 
високошколских установа код нас у школи 
у организацији чланова Тима за каријерно 
вођење и саветовање ученика. 

7. 12. 2019. Ученици наше школе, 
угоститељске струке, са својим предметним 
наставницима учествовали на 
манифестацији „Сто посне хране” у 
ресторану „Витез”. 

12. 12. 2019. Чланови Тима за 
обезбеђивање квалитета и развој установе 
и Тима за самовредновање рада школе 
присуствовали трибини о спољашњем 
вредновању установа – 2. круг у Малој 
сали Центра за културу града Пожаревца у 
организацији Друштва учитеља.  

13. 12. 2019. Ученици IVф и IVтт са 
предметним наставницима посетили Сајам 
факултета у Пожаревачкој гимназији; Иван 
Животић и Нина Ђорђевић одржали 
радионицу „Популарна демократија” са 
ученицима IVе и IVт. 

14. 12. 2019. - ученици IV ф и IV к су са 
предметним наставницима Мирјаном Ђусић 
и Валентином Миланов учествовали на 
радионици „Интернет маркетинг” на МЕФ 
факултету у Београду. 

25−26. 12. 2019. Ученици који су укључени 
у рад ученичке задруге и ученице које су 
учествовале на тренингу „Подизање 
компетенција за запошљивост младих 
девојака и жена кроз обуку о 
предузетништву, увежбавање социјалних 
вештина и каријерно саветовање” са 
ученичком компанијом „Кирибингас” и 
“ЕКОрација” учествовале у новогодишњој 
продајној изложби, организованој у  ОШ 
„Доситеј Обрадовић”; у нашој школи 
представници Војне академије одржали 
представљање својих образовних профила 
матурантима. 

27. 12. 2019. Одржана манифестација „И ја 
имам таленат”; чланови драмске секције 
одиграли представу за децу запослених  
под називом „Потрага за Деда Мразом” и 
подељени су пакетићи деци. 

30. 12. 2019−7. 1. 2020.  Први део зимског 
распуста.  
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                                     ЛЕТОПИС   

3. 1. 2020. Одржани састанак 
организационог одбора, састанак 
Педагошког колегијума, састанак 
стручног актива за Развојно 
планирање 

8. 1. 2020. Настава се реализује по 
распореду часова од понедељка (због 
усклађивања Календара              
образовно-васпитног рада. 

15. 1. 2020.  Директор, помоћник 
директора и педагог организовали 
заједнички родитељски састанак за 
родитеље ученика који имају више од 
100 изостанака у периоду септембар-

децембар 2019. године. За родитеље 
ученика I и IV разреда у 17 часова, а 
за родитеље ученика II и III разреда у 
18 часова (у циљу превенције 
изостајања ученика са наставе); 
одржана седница Наставничког већа. 

16. 1. 2020.  Ученици IVе и IVф са 
предметним наставницима Горданом 
Вучковић, Наташом Петровић и 
Милицом Џамић посетили Економски 
факултет у Београду, Академију 
пословних студија и  Народну банку; 
одржан састанак Tима за заштиту 
ученика од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања. 

17. 1. 2020. Одржан састанак Стручног 
актива за Развојно планирање. 

23. 1. 2020. Весна Николић, социјални 
радник Саветовалишта за младе 
одржала предавање на тему 
„Превенција вршњачког насиља” 
ученицима IIIe. 

24. 1. 2020. Завршен турнир у кошарци 
(дечаци). 

24. –26.1. 2020.  Учешће на годишњој 
скупштини НАПОР-а − ученица Невена 
Стојановић (IIIтт) и проф. Валентина 
Миланов.  

27. 1. 2020. Светосавска академија 
одржана у сали за физичко. 

29. 1. 2020.  Одржана изложба 
ученичких радова на тему 
„Комуникација, конфликти, насиље” у 
холу нове зграде. Трочлани жири у 
саставу: Оливера Хајровић – психолог 
и психотерапеут, Маја Марић – 
омладински радник у удружењу Урбан 
стрим и Сибинка Живановић, 
директорка школе, изабрао је три 
награђена постера. То су постери 
ученика следећих одељењских 
заједница: прво место – одељење 
IIу2, друго место - одељење IIк и 
треће место - одељење IIIк; у Малој 
сали Центра за културу одржана 
трибина „Адолесценти – спој науке и 
праксе”, за ученике наше школе, 
њихове родитеље и наставнике. Гост 
на трибини била је аутор истоимене 
књиге Оливера Хајровић, психолог. 
Организатор трибине: Сања 
Новаковић. 

30. 1. 2020.  Предавање на тему „Војна 
обуку из области одбране“ за ученике 
завршних разреда одржао је мајор 
Жељко Фуштић у сали за физичко; 
завршен школски турнир у кошарци 
(девојке). 

3−14. 2. 2020. Други део зимског 
распуста. 

3. 2. 2020. Одржане седнице 
одељењских већа за ученике 
четвртог, првог, другог и трећег 
разреда. 

7. 2. 2020. Одржана интерна обука 
„Састављање тестова и оцењивање”. 
Реализатори обуке: Весна Животић и 
Сања Новаковић. 

10. 2. 2020. Одржана интерна обука 
„Стилови учења ученика и методе 
учења”. Реализатори обуке: 
Валентина Миланов и Сања 
Новаковић. 

18−21. 2. 2020. Продужетак зимског 
распуста због грипа. 

20-21. 2. 2020. Учешће на 
Националном финалу Пословног 
изазова у Београду − Верица 
Недељковић, ученица IIIфа, са 
својим ментором Валентином 
Миланов. 

24. 2. 2020. Почетак другог 
полугодишта. 

26. 2. 2020. Ученица Невена 
Стојановић и педагог школе Сања 
Новаковић присуствовале НАПОР-

овој конференцији „Међусекторска 
сарадња као предуслов за развијање 
системске бриге о младима”,на којој 
су и презентовале пример добре 
праксе сарадње школе и удружења 
за младе „Урбан стрим”. 

28. 2. 2020. Одржано школско 
такмичење из енглеског језика за 
ученике IV разреда; предавачи из 
Народне банке одржали су 
предавање и квиз ученицима наше 
школе. У квизу „Знамените личности 
на динарским новчаницама”, 
учествовали ученици IV разреда 
подељени у тимове од по 5 ученика. 
Победничку екипу представљале су: 
Марина Јовановић, Срна Зорко, 
Јелена Петровић, Анђела Стојановић 
и Јована Миљковић. Победничка 
екипа пласирала се на други ниво 
такмичења. 

29. 2. 2020. Ученица наше школе 
учествовала на општинском 
такмичењу из књижевности у 
Пожаревачкој гимназији.  

 3. 3. 2020. Милан Митић и Агенција 
за безбедност одржали предавање 
ученицима наше школе 

4. 3. 2020. одржана седница 
Наставничког већа 

5. 3. 2020.  ученици I тхт са Тањом 
Илић присуствовали инфо сесији у 
градској библиотеци под називом 
"Добро дошли у Азербејџан"; одржан 
састанак Савета родитеља; одржана 
седница Школског одбора 

6. 3. 2020.  продајна изложба 
ученичке компаније “ЕКОрација” 

11. 3. 2020. др Јасмина Медурић 
одржала предавање ученицима II фа, 
II к, III у1 на тему "Алкохолизам и 
његов утицај на младе” 

13. 3. 2020. одржан састанак 
Ученичког парламента 

16. 3. 2020. због проглашења 

ванредног стања у земљу, због 
пандемије вируса корона, данашњи дан 
је био ненаставни; одржан састанак 
Педагошког колегијума 

17. 3. 2020.  од данас се настава  
реализује онлајн 

13. 4. 2020. одељењска већа за ученике 
4. разреда онлајн 

14. 4. 2020. одељењска већа за ученике 
1. разреда онлајн 

15. 4. 2020. одељењска већа за ученике 
2. разреда 

16. 4. 2020. одељењска већа за ученике 
3. разреда онлајн 

од 15.  до 21. 4. 2020. услед измене 
Календара образовно-васпитног рада 
за средње школе у Србији, 15.  и 
16.4.2020.  реализује се настава на 
даљину, а 17. и 20. 4. 2020. - 
ученицима достављен пригодан 
едукативни материјал у вези са 
празником - Ускрсом и и садржај који 
је у функцији квалитетног коришћења 
слободног времена ученика 

21. 4. 2020. - настава се реализује по 
распореду часова од понедељка (због 
усклађивања Календара ОВР-а); онлајн 
национално такмичење “Етилчка 
дилема” 

22. 4. 2020. онлајн национално 
такмичење “ТИТАН” 

 23. 4. 2020. одржан састанак 
Педагошког колегијума онлајн; 
одржана седница Наставничког већа 
онлајн 

27. 4. 2020. одржан састанак Ученичког 
парламетна онлајн 

29. 4. 2020. онлајн полагање другог 
дела за Пасош предузетничких вештина  

11. 5. 2020. наша школа учествовала на 
онлајн Сајму професионалне 
оријентације за ученике основних 
школа 

14. 5. 2020. одржан састанак Савета 
родитеља онлајн;  одржан састанак са 
одељењским старешинама првог, 
другог, трећег и четвтог разреда онлајн 

21. 5. 2020. одржана седница Школског 
одбора  
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VIII Међународни сајам виртуелних предузећа у Крушевцу 

Економско - трговинска школа Пожаревац мај 2019. 

    Трећа година кувара је 11. 5. 2019. била на стручној екскурзији, у обиласку и посети кухиње у Лимесу. Дочекала их је и кроз 
кухињу провела Тања Марковић, која сада тамо ради. Радост и задовољство ученика је утолико било веће што су поново видели 
своју бившу професорку Тању, сада на радном месту шефа кухиње. 
     Поред кухиње, матуранти су обишли и Научно-истраживачки центар у Виминацијуму, Рамску тврђаву, Голубачки град и Сребрно 
језеро.                                                                                                                               Данијела Крсмановић, одељењски старешина  
  

Кувари IIIу2 на стручној екскурзији 

припрема за предузетничке подухвате, 
који их очекују у будућности. Са тог 
аспекта испуњена су очекивања, јер је 
учествовало 26 виртуелних предузећа 
из Србије, БиХ и Црне Горе и велики 
број учесника је још једном показао 
креативност и оригиналност у наступу и 
комуникацији са посетиоцима. С друге 
стране, већина учесника је изразила 
мишљење да будући сајмови ипак 
морају бити такмичарски, као и у 
реалном свету, јер тржиште и пословне 
прилике први освајају најиновативнији 
и најпредузетнији.  
       Оно што је сигурно обележило овај 
Сајам виртуелних предузећа, као и  све 
претходне, јесте најмасовнија посета 
ученика и наставника из Пожаревца. 
Ученици три одељења: Iфа, IIфа и IIк (у 
пратњи одељењских старешина 
Снежане Николић, Мирјане Ђусић и 

Виолете Урошевић, као и предметних 
наставника Валентине Миланов, Наташе 
Петровић, Гордане Вучковић, Весне Стокић, 
Слободанке Цветић, педагога Сање 
Новаковић) својим су доласком подржали 
сајамску манифестацију и учеснике из 
своје школе и представили            
Економско-трговинску школу у светлу 
колегијалности и активног учешћа у 
догађајима везаним за стручне посете.  
       Када је реч о ученицима који су 
представљали нашу школу, похваљени су од 
стране других колега, као и од одељењског 
старешине, за достојно представљање и 
ангажовање у свим аспектима и тимски 
рад на сајму, као и за понашање и однос 
према свим учесницима и посетиоцима 
сајамске манифестације. 

ментор − Весна Животић,  
наставник економске групе предмета  

      У периоду од 10. до 12. маја 2019. 
године у Крушевцу је организована 
осми пут у Србији манифестација под 
називом Међународни сајам 
виртуелних предузећа. 
     Сајам се организује сваке друге 
године, а ученици Економско-трговинске 
школе из Пожаревца су традиционално и 
учесници и посетиоци Сајма виртуелних 
предузећа.  
     Нашу школу су представљали 
ученици IVк: Игор Стевановић, 
Јована Стојановић и Наталија 
Пекић, у пратњи ментора и 
одељењског старешине Весне 
Животић.  
    Сајам ове године није био 
такмичарског карактера, уз образложење 
организатора да је циљ манифестације, 
пре свега, размена искуства, знања и 
вештина стечених у оквиру предмета 
Обука у виртуелном предузећу, и 
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Стручна посета Врњачкој Бањи 

Економско - трговинска школа Пожаревац мај 2019. 

       Дана 13. 5. 2019. у холу Центра за културу одржан је Сјам професионалне оријентације, у организацији ОШ 
„Доситеј Обрадовић” и ОШ „Вук Караџић”. 

     Наша школа је представила основцима - матурантима наше образовне профиле, које би они могли да одаберу 
приликом уписа.  

Презентација наших занимања 

Петровић. 
      Затим смо се упутили ка самом 
центру. Посетили смо хотел „Фонтана 
4*” у самом срцу Врњачке Бање и 
одушевили се његовим ентеријером. 
Дочекало нас је љубазно особље, које 
нас је повело у разгледање хотела. 
     Након тога, могли смо да уживамо у 
осталим лепотама које ово место нуди, 
имали смо три сата слободног времена 
за дружење и разгледање. Отишли смо 
до замка Белимарковић и тамо видели 
актуелну изложбу. Обишли смо и 
предивно језерце и зеленило Јапанског 
врта, пуно посетилаца.  Бањом тече 
Врњачка река, преко које је изграђен 

„мост љубави”, најпознатија атракција овог 
места. Нешто урбанији део је сам центар са 
фонтаном и бројним хотелима и кафићима, 
а уз променаду се пружају редови дрвећа и 
занимљиве сувенирнице са малим 
рукотворинама локалних занатлија. 
     После Бање, кренули смо ка Пожаревцу 
и свратили до тржног центра „Плаза” у 
Крагујевцу.  У Пожаревац смо стигли око 20 
часова. 
    Насмејани и пуни лепих утисака, обећали 
смо да ћемо поново посетити Врњачку 
Бању. 

Милица Грујић, IVтт 

      Дана 18. маја 2019. г., ученици 
Економско - трговинске школе у 
Пожаревцу упутили су се на једнодневни 
излет ка Врњачкој Бањи. На ово дружење 
кренули су угоститељи свих смерова и 
разреда, као и туристичко-хотелијерски 
техничари 1. разреда, туристички 
техничари 2., 3. разреда, и мала али 
одабрана група матураната . 
      Време је било дивно, атмосфера и 
дружење у аутобусу још  лепши, а наша 
прва дестинација био је Факултет за 
хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи. 
Презентацију факултета су нам 
одржали декан, професор доктор 
Цвијовић  и  ПР факултета Јелена 
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Међународни дани ученичког предузетништва 

Економско - трговинска школа Пожаревац мај 2019. 

          У току месеца маја у нашој школи је одржан турнир у одбојци. На турниру је учествовало десетак  мешовитих екипа. 
Полуфинале и финале је одиграно 22. маја 2019. г. Прво место је заузела екипа ПАС (IIIк), друго место је била екипа ИБИЦА 
(IIфа) и треће место су освојили чланови екипе ОДБОЈКАШИ СА АЛИ ЕКСПРЕСА (IIIф). 
          За најбољег играча турнира проглашен је Михајло Жикић, ученик IIIк, док је најбољи техничар турнира био Ненад Васиљевић, 
ученик IIе.                                                                                                                     Предра г Ражнатовић, проф. физичког васпитања 

  

Турнир у ОДБОЈЦИ - победници 

Економског факултета из Ниша и 
представника општине Сокобања је од 
приспелих радова изабрао 10 најбољих 
који су ушли у завршницу такмичења. 
То је значило три дана боравка у 
Сокобањи, како би се на лицу места 
спот снимио уз уживање у њеним 
природним лепотама . Победник 
такмичења стиче право да следеће 
године учествује без пријављивања на 
конкурс. 
       Наша школа је по трећи пут 
финалиста ове манифестације. Екипу 
„Дамбо и дружина” чиниле су ученице 
другог разреда смера финансијски 

администратор − Верица Недељковић, 
Анђела Ђорђевић и Анита Пауновић. Ове 
године победничка екипа је из Руског 
Крстура. Иако наш тим није однео победу, 
наша школа је покупила све похвале, 
нарочито ако се има у виду да ни идеја 
нашег тима од пре две године на овом 
истом конкурсу (такмичење у видео 
игрицама) није победила, али се показала 
најбољом, због чега се овог лета реализује 
под покровитељством општине Сокобања. 
То значи да кроз годину, две дана можемо 
очекивати да и рекламни спот нашег 
„Дамба” угледа светлост дана. 

Мирјана Ђусић, ментор    

   Од 16. до 18. маја 2019. г. у Сокобањи су 
одржани трећи по реду Међународни дани 
ученичког предузетништва у организацији 
средње школе „Бранислав Нушић” из 
Сокобање и Правно-пословне школе из 
Ниша. Циљ ове манифестације јесте 
промовисање Сокобање као туристичке 
дестинације и ван сезоне. Ове године тема 
конкурса била је – промоција Сокобање 
путем рекламног спота. Да би се 
учествовало на овом такмичењу, било је 
неопходно да трочлани тимови најпре 
ураде бизнис план и осмисле идеју и план 
промоције, и то пошаљу на конкурс до 17. 
априла. Жири састављен од професора са 
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Руско вече - вече песама, стихова и дружења  

Економско - трговинска школа Пожаревац мај 2019. 

    Дана 21. 5. 2019. г. у Центру за културу одржана је премијера представе „Метар и по до Цезара” по тексту 
Славише Радовановића Цара.  
 За режију је била задужена проф. Милена Цизлер, а улоге су тумачили ученици наше школе: Никола 
Милојевић (IIIтт),  Милица Миленковић (IIIк) и Срна Зорко (IIIк).  

„Метар и по до Цезара” 

Софија Ивков, Сара Илић, Теодора 
Илић, Дејана Јаковљевић, Марина 
Куцановић, Анђела Перић, Мартина 
Станковић и Јована Ћирковић, а такође 
и Тамара Мурашковић, ученица IIк и 
Маја Јевтић, ученица IVтт одељења. 
Гитаре су свирали Анђела Перић, IIIк и 
Стефан Митић, IIk.  
 

       Међу учесницима било је и ученика 
који не уче руски језик. Публику је 
посебно одушевио диван глас Љубице 
Николић из IIIтт одељења. 
        Хвала господину Драгом Ивићу који 
је колегиници Марини Васић, писцу 

књиге „Пушкин и Срби” уручио статуету А. 
С. Пушкина, коју је добио на поклон из 
Русије као признање за издату књигу.  
           Помоћ у организацији саме вечери 
пружило је и неколико колега, свако из 
домена своје струке, а било је и оних који 
су своје сувенире, донете или добијене из 
Русије, поделили са нама, учинивши да нам 
дружење после програма буде пријатније, 
чему су допринели и чај, палачинке, руски 
бисквити, бомбоне, музика и опуштен 
разговор. 

         Хвала свима! 
          Радица Платанић, проф. руског језика 

          У оквиру обележавања Дана школе, 
у понедељак, 20. маја ученици наше 
школе смерова туристички техничар и 
комерцијалиста који уче руски као други 
страни језик, припремили су заједно са 
професорком руског језика програм за 
своје другове, госте и професоре.  
         Свако одељење отпевало је по једну 
песму. Медијатеком су одзвањали звуци 
Калинке, Каћуше, Рјабинушке, Дарогај 
длинају, Три дароги - три пути праћени 
звуцима гитара. Стихове Пушкина, 
Јесењина, Ахматове, Цветајеве и Десанке 
Максимовић казивале су ученице IIIк 
одељења − Марија Ацић, Анђела Девић, 
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„ГОСПОЂА МИНИСТАРКА” у верзији средњошколаца ИЗ СОКОБАЊЕ  

Економско - трговинска школа Пожаревац мај 2019. 

         Дана 22. 5. 2019. г. у склопу активности које се организују у недељи прославе Дана школе, ученици су се 
такмичили међусобно у надвлачењу конопца.  
      У овом такмичењу је учествовало десетак екипа, а победничку екипу чине ученици четвртог разреда финансијских 
техничара (IVф), друго место − кувари други разред (IIу2) и треће место − конобари трећи разред (III у1).  

Предраг Ражнтовић, Весна Ристић и Марко Вукашиновић, професори физичког васпитања  

Надвлачење конопца 

мало времена да нам одговоре на нека 
питања. Међу првима је била главна 
глумица Јана Трифуновић која је 
тумачила лик Живке Поповић, то јест 
госпође министарке. 
          Она је ученица 4. године 
гимназије, одличан је ђак и чланица је 
драмске секције. На крају нам је рекла 
да им је после дугог пута пријала храна 
и да се захваљује свима који су је 
приредили. 
           Глумац кога смо интервјуисали је 

Михаило Стевић. Он је такође ученик 4. 
разреда гимназије, члан драмске секције, 
тумачио је лик Чеде. Захвалио нам се на 
гостопримству. 
          Представа је почела у 12 часова. Њој 
су присуствовали ученици наше школе са 
професорима и директорком. 
          Представа је била веома занимљива 
и сви су уживали. 

Чланови новинарске секције IIк: 
Милица Цветковић, Јелена Стефановић, 

Kатарина Лазић и Анђела Пантић 

          У среду, 22. маја 2019. године 
ученици наше школе дочекали су ђаке 
средње школе „Бранислав Нушић” из 
Сокобање. 
          По њиховом доласку у 10:30 
часова, угостили смо их у школском 
ресторану, где су били примпремљени 
коктели. Након тога, отишли смо заједно 
са њима до Дома културе, где су се 
припремили за свој наступ, представу 
„Госпођа министарка”. 

          Поред свих припрема, одвојили су 
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Промоција школског часописа 

Економско - трговинска школа Пожаревац мај 2019. 

    Дана 30. маја 2019. г. oдржанo je финале  турнирa у ПИКАДУ.  
    За најбољег играча турнира проглашен је Вељко Витић, ученик IIIт1, II место: Урош Петорвић IVк и III место: 
Немања Ђекић IV тт.                                                                                                              Предраг Ражнатовић, проф. физичког 

Турнир у ПИКАДУ - победници 

часописа. 
         Тема овог 14. по реду броја је 
ОБРАЗОВАЊЕ у свим облицима, кроз 
наставу, ваннаставне активности, 
иновације у настави – различите 
радионице, хуманитарни рад и 
такмичења. У часопису су приказани 
резултати наших награђених ученика.  
Представили смо и новину – интервјуе 
које је осмислила и урадила Ања 
Јовановић, чланица новинарско-

информатичке секције. Најавили смо и 
електронски часопис који имамо у 
плану да покренемо од следеће школске 
године. Он би садржао све што се 
догађа у школи, из угла ученика.   

      Позвали смо све заинтересоване 
присутне да се од следеће школске године 
придруже раду секције и својим идејама 
унапреде нови број.   
      Након промоције уручене су похвалнице 
учесницима свих такмичења која су се 
реализовала у току ове 2018/2019. 
школске године. Похвалнице је поделила 
Лаура Татић ученица IVе. 
        Школа је за награђене ученике 
организовала коктел. Дружење се 
наставило уз причу и смех све до почетка 
културно-уметничког програма у сали 

Редакција новинарско-информатичке 
секције  

      У четвртак 23. 5. 2019.  у 13 часова у 
медијатеци је одржана  промоција 
школског часописа „Нови хоризонти”. 

Часопис су припремили и уредили чланови 
новинарско-информатичке секције. 
     Промоцији су присуствовали и 
награђени ученици наше школе. Проф. 
српског језика и књижевности Тања Илић је 
одржала пригодан говор у коме је 
поздравила присутне и захвалила се свима 
који су сарађивали у изради часописа, 
посебно професорима и сарадницима – 

педагогу школе, који су нам проследили 
своје материјале и фотографије. Подсетила 
нас је и на неке наше бивше ученике који 
су умногоме допринели данашњем изгледу 
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Додела  захвалница  

Економско - трговинска школа Пожаревац мај 2019. 

    Дана 30. маја 2019. г. одржано је финале турнира у СТОНОМ ТЕНИСУ.  
    За најбољег играча турнира проглашен је Урош Петковић, ученик IVк , II место: Огњен Попић  IVф и III место: Роберт  
Стрејкић IVф.                                                                                                                    Предраг Ражнатовић, проф. физичког 

Турнир у СТОНОМ ТЕНИСУ - победници 

      Улоге су тумачили: Марија Ацић 
(Орфеј), Милица Миленковић 
(Еуридика), Милутин Штерјоски 
(редитељ), Маја Јевтић (Харон), Лука 
Гомиршек (Хад), Емилија Бачић 
(Персефона), Јована Илић (Харонов 
помоћник), Исидора Миладиновић 
(Еуменида), Никола Јанковић 
(Тантал), Душан Андрејић (Сизиф). 
      Ученике је припремао професор 
енглеског  језика Мирослав 

Милутиновић. 
       Прослава је почела говором 
директорке Сибинке Живановић, која 
је затим похвалницама наградила 
наставнике за посебно ангажовање у 
току ове школске године. Награђени су 
и ученици, учесници републичких  и 
међународних такмичења. 

Редакција новинарско-информатичке 
секције  

      Дана 23. 5. 2019 . Чланови 
драмске секције школе извели су 
поводом Дана Економско-трговинске 
школе комад „Орфеј и Еуридика”. 

    Комад је на шаљив начин приближио 
гледаоцима античку причу о љубави 
Орфеја и Еуридике, коју чак ни смрт 
није могла да заустави. Уз модерне 
музичке елементе и мешавину 
комичног и трагичног, млади глумци су 
разгалили присутну публику. 

Мај 2020. НОВИ ХОРИЗОНТИ Мај 2020. НОВИ ХОРИЗОНТИ ––  11 11 --    



Ђак генерације - Андријана Нешовановић 

Економско - трговинска школа Пожаревац мај 2019. 

    Илија Гаврић један је од ретких 
који од малена знају шта желе да 
буду кад порасту. Ту своју жељу и 
вољу је показивао од првог дана 
како је дошао у нашу школу.  

    Све га је занимало и све је 
жело да научи. Тако је марљиво 
учећи  и радећи  на свим 
такмичењима постизао запажене 
резултате.  Због тога је 
Наставничко веће одлучило да 
Илија буде награђен специјалном 
наградом као најбољи ученик  
трећег степена. 

     Ево шта Илија каже о  себи и 
свом раду:  “Још као мали, у 
вртићу, показивао сам 
интересовање за кулинарске 
уметности. Од тетке сам сазнао 
да у Пожаревцу, у школи у којој 
она ради, постоји смер кувар. 
Уписао сам тај смер  са 
одређеним очекивањима која су 
била надмашена. Уживао сам све 
три године уз професоре који су 

ме подржавали и трудили се да ме науче свему како бих био што бољи и успешнији у овој професији. Искрено ћу рећи да није било тешко завршити 
овај смер и да  су у већини случајева професори  веома добро предавали, па није било потребе да се претерано учи.  

    Тренутно студирам на Високој хотелијерској школи  у Београду и проширујем своје знање из гастрономије, уживам, кувам, цртам и трудим се да 
постанем што бољи гастроном. “         

Редакција новинарско-информатичке секције  

Илија Гаврић - НАЈБОЉИ ученик у III степену 

           Одлуком Наставничког већа Ђак 
генерације школске 2018/19. године је 
ученица IVк одељења,  Нешовановић 
Андријана. 

            Као одељењски старешина, не бих да 
будем пристрасна, јер свако дете са 
одличним успехом заслужује похвалу. Оно 
што Андријану издваја од осталих ученика је 
њена неоспорна амбиција, жеља за успехом, 
труд и много уложеног рада за сваки предмет 
и сваку оцену.  
            Осим одличног успеха и Вукове 
дипломе, Андријана је учествовала у свим 
приредбама у оквиру драмске секције. Члан 
је Ђачког парламента и учествовала је у 

хуманитарној акцији намењеној Дому за децу без 
родитељског старања у Звечанској улици у 
Београду. Као ученица 3. разреда са Виртуелним 
привредним друштвом „Моби свет“ је 
учествовала на Међународном сајму виртуелних 
предузећа у Пловдиву у Бугарској, у априлу 2018. 
           Захваљујем се свим колегама на сарадњи 
у раду током ове четири године, јер су 
амбициознији, одговорнији и зрелији млади 
људи, који завршавају школовање у нашој школи, 
резултат дугогодишњег уложеног образовно-
васпитног рада и личног труда свих предметних 
професора.    

Одељењски старешина: Весна Животић  

        У  претходних неколико година, у нашој 
школи, веома ретко се истичу или издвајају 
ученици којима је успех у школи веома битан. 
Све је мање присутна мотивација, амбиција и 
жеља за стицањем нових знања код великог 
броја ученика.  Статус одличног ученика, као и 
носиоца Вукове дипломе, некада је био синоним 
за успешне и амбициозне младе људе. Било их је 
много више, а данас то није случај. Тај статус су 
заменили неки други статуси на друштвеним 
мрежама. Ми, као просветни радници, знамо да 
знање нема цену и да је у питању једина 
инвестиција која не може да девалвира  и из тог 
разлога је одлука о избору Ђака генерације још 
тежа и одговорнија. 
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Mатуранти у дворишту  

Економско - трговинска школа Пожаревац мај 2019. 

Матурско вече 

    На дан када званично завршавају са теоријском наставом  матуранти, сада већ традиционално годинама у назад, 
имају своју забаву у дворишту. Уз песму и игру прослављају свој последњи дан у школи. 
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17.6. ПОДЕЛА  ДИПЛОМА, матуранти 2018/2019.  

Економско - трговинска школа Пожаревац 

jун - јул  2019. 

    Пројекат „Innovative youth work, innovative society!”, који реализује Урбан 
Стрим са партнерима Центром за културу и образовање Сонта, Економско-
трговинском школом из Пожаревца и Иваном Волф, ПР-ом Агенције за 
образовање, у оквиру подухвата  „Divided past, joint future!” (чији је водећи 
апликант ОKЦ Бања Лука, уз подршку Европске уније), спроведен је у виду 
хакатона на коме су учествовали учесници из целе Србије. 
      На припремном делу хакатона, као и на самом догађају, учесници су се 
првенствено упознали са темама израдње мира, људских права, 
дискриминације, предрасуда и стереотипа, а затим у тимовима разрађивали 
идеје за дигитална решења која ће допринети образовању за мир у раду са 
младима и самим младима.  
      Све предложене идеје у финалном делу хакатона задовољиле су захтеве 
које је сама тематика пројекта захтевала. Победнички тим чија је идеја 
одабрана за даље менторство до развоја финалног продукта који ће бити 
доступан свима, састоји се од ученице борске Гимназије Симониде Цајић, 
педагошкиње омладинске лидерке Центра за културу и образовање Сонта 
Јелене Шегрт и професорке социологије Економско-трговинске школе из 
Пожаревца Марине Миљковић. 
      Захваљујемо се свим учесницима и учесницама на труду, залагању и 
времену које су уложили у заједнички рад, промишљање на теме мировног 

образовања и дали допринос у креирању квалитетнијег рада са младима и за младе кроз омладински рад. 
      Честитамо победничкој екипи на успеху!                                          #IYWIS #PeaceBuilding #ITinnovations #YouthWork #dpjf  

Победа на ХАКАТОНУ  
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Свечани пријем првака 

Економско - трговинска школа Пожаревац 

aвгуст  2019. 

     У току месеца августа организоване су 
радне акције на изради летње учионице.  
     Ова учионица се налази код столарске 
радионице. Група наставника је уредила 
простор на коме ће бити учионица. 
     Након уређења простора, направљене 
су клупе и столови од палета.  
     Овај простор је оспособљен да се 
користи за извођење наставе. 

редакција  
новинарско-информатичке секције 
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          Дана 30.8.2019. помоћник директора Гордана Вучковић је поздравила наше прваке, прочитала је ко им је 
одељењски старешина. Након овог обраћања првацима, одељенске старешине су са својим ученицима ушле у 
њихове учионице да би им представиле школу, наставнике и правила која важе у њој. Ученици су се тако боље 
упознали и спремили за успешан почетак нове школске године. 

     У периоду 26−27. 

8. 2019. У нашој 
школи одржан је 

семинар „Стратегије 
коришћења 

наставних средстава 
у настави/учењу”, 

 

Сања Новаковић, 
педагог школе 

Семинар у нашој школи 

Радна акција 



Обука наставника  

Економско - трговинска школа Пожаревац септембар  2019.септембар  2019.   

    Чачалица,  
14. 9. 2019.  

    ДАН ПЕШАЧЕЊА је 
бесплатна акција за 
учеснике свих генерација 
која се традиционално 
обавља 14. септембра на 
Чачалици у организацији 
планинарског клуба 
“Вукан”. Ове године ова 
м а н и ф е с т а ц и ј а  ј е 
о б у х в а т и л а  7 0 
планинарских друштава у 
60 градова Србије под 
називом “Србија хода!”  
    Као и до сада, 
окупљање шетача 
је било у 9 сати 
код Еколошког 
д о м а  н а 
Ч а ч а л и ц и ,  а 
почетак шетње на 
три стазе од 9.30  

до 10 сати. Најдужа стаза кренула је до манастира Рукумија, средња стаза до Мининих вода и најкраћа око 
Чачалице (у дужини од око 3 километара).  
   Једини представници Економско -трговинске школе били су ученици одељења треће године финансијски 
администратори са својим одељењским старешином (на најкраћој стази) , који су после шетње остали на излету.                      

Oдељењски старешина: Мирјана Ђусић 

Дан ПЕШАЧЕЊА  

просторијама наше школе 7. и 8. 
септембра и обухватала је следеће теме: 
 - Програми наставе и учења у основном 
и средњем образовању – опште 
карактеристике; 
 - Планирање наставе и учења 
обавезних предмета и изборних 
програма; 
 - Остваривање наставе и учења; 
 - Међупредметне компетенције; 
 - Пројекат и пројектна настава; 
 - Планирање пројектне наставе; 
 - Предузетништво; 

 - Праћење и вредновање наставе и 
учења. 
       Обука траје три дана тако да након 
ових 16 сати непосредног рада 
наставници имају још 8 сати онлајн рада. 
Захваљујемо се водитељима обуке Анити 
Младеновић, наставнику правне групе 
предмета, и нарочито просветном 
саветнику Драшку Грујићу на јасним, 
прецизним и корисним информацијама 
које смо добили за ова два дана обуке. 

 

Сања Новаковић - школски педагог 

        ПРОГРАМ ОБУКЕ НАСТАВНИКА ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ ОРЈЕНТИСАНЕ КА 
ИСХОДИМА УЧЕЊА јесте програм од 
јавног интереса који има за циљ 
оспособљавање наставника, стручних 
сарадника и директора основних школа и 
гимназија за остваривање образовно-

васпитне праксе у складу са новим 
програмима наставе и учења и праћења 
сопственог рада. Након одржаних обука 
за наставнике општеобразовних 
предмета, дошла је на ред и обука за 
наставнике економске и правне групе 
предмета. Обука је одржана у 
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II разред на екскурзији - ВОЈВОДИНА   

Економско - трговинска школа Пожаревац септембар  2019.септембар  2019.   

    Размишљајући о томе које речи даривати 
данас, у име колега, схатила сам да ће бити мало 
другачије, а много сложеније − јер данас треба да 
причам о нашој колегиници Весни Станојевић, за 
коју, кад зазвони телефон у мојој кући и ја питам: 
„Ко је?”, укућани кажу: „Твоја Весна.” 

Постала је  „Моја” 1. фебруара 1993. године, када 
сам свог првог радног дана једноставно села у 
зборници баш поред ње. 
Деведесете субиле инфлаторне, а ја сам седела 
поред професора монетарне економије, који ме 
је учио како да инфлаторну плату најпре као 
девојка уложим у хаљину, а касније као мајка у 
намиринице. 

 Те године биле су тешке и за човека, али и почетника. Читала сам Михизову „Аутобиографију о другима”, из које ми је 
као путоказ остала реченица: „...Убила га просечност и ниски критеријуми околине.” 

А ја сам имала свих ових година  и личну брану:  поред мене је био професор статистике која није ни ђацима 
дозвољавала да је схвате као науку о просеку, и човека који  је у генима носила високе људске и професионалне критеријуме 
наслеђене од мајке, деци предане учитељице и оца, чувеног професора Боге, у кући у којој се читала „Политика” и пажљиво бирале 
речи. Стасавала је уз Сашу, који је био све, само не просек. 
                Човек традиционалних вредности, али човек који је ширио видике. 

Ђацима је тумачила економију пратећи потезе светских влада, економиста и  Светске банке. Увела их први пут  у Народну 
банку Србије, Завод за статистику, Београдску берзу. 

Умела је непогрешиво да процени ко ће ући на буџет на Економски факултет  Универзитета у Београду, али и које дете ће 
једнога дана бити − добар човек. 

Класичар, који је ипак користила фејс и друштвене мреже  да остане у контакту; и даље она учи од својих ђака. 
Колегама је била мера вредности и неко ко је умео у свакој ситуацији да разреши наше  дилеме и процени шта је добро, 

а шта лоше. 
И решила је да оде у пензију онда када је схватила разлику у времену и значај очувања вредности. 
Ми ти данас дарујемо путовање, моја Весна − да кренеш у свет о коме толико тога знаш. Уживај са Иваном и Стефаном, 

својим такође натпросечним синовима. Васпитавај Ивину децу и све будуће унуке уз „Политикин забавник”, али те молим − Остани 
наша, остани моја брана, мој бедем − да опстанем. 

Анђелка Стојићевић, проф. 

Једна другачија прича 

обилазак манастира Ново Хопово; 
Сремски Карловци; обилазак Ризнице и 
Карловачке гимназије; путовање до 
Новог Сада преко Петроварадина; 
обилазак Петроварадина у пратњи 
локалног водича; слободно време; 
смештај у хотелу „Стари кровови“ у 
Новом Саду; организована вечера са 
тамбурашима у „Петловом салашу“ у 
Новом Саду; повратак у хотел; ноћење. 

       II дан: Доручак; одјављивање из 
хотела у 9.00; обилазак дворца 
Дунђерски у околини Новог Сада и 
полазак за Сомбор; обилазак 
знаменитости Сомбора: Жупаније, центра 
града, Градског музеја, Српске 
читаонице; полазак за Зрењанин; долазак 
у каштел Ечка; обилазак дворца и 
слободно време; повратак у Пожаревац у 
20.45. 

Одељењски старешина IIтхт: Тања Илић 

        Екскурзија другог разреда 
реализована је од 14.9. - 15.9.2019. 

године. 
        На екскурзију је ишло око 120 
ученика. 
       Програм екскурзије је у потпуности 
реализован кроз следеће активности: 
       I дан: Полазак из Пожаревца у 7.00 
ч.; вожња према Фрушкој гори и 
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EUROGUIDANCE конференција и такмичење    

Економско - трговинска школа Пожаревац октобар  2019.октобар  2019.   

    Центар за дневни боравак 
деце и омладине ометене у 

развоју, 7.10.2019. 
Поводом обележавања 
Дечије недеље ученици наше 
школе посетили су Центар за 
децу и омладину ометену у 
развоју. Том приликом 
однели су џакове чепова које 
су месецима сакупљали у 
акцији  „Чеп за хендикеп“ и 
обрадовали их кратким 
културно-уметничким 
програмом у коме су 
учествовале ученице 
Симоновић Јелисавета IIу2 и 
Николић Љубица IVтт, као и 
ученици фолклорне групе 
IIIфа. Дружење ученика и 
корисника услуга Центра 
наставило се кроз песму и 
игру, али и едукативне 
радионице разврставања 
чепова по боји и цртања 

омиљених предмета. Договорено је да наредно дружење одржимо у нашој школи и љубазност и гостопримство запослених у 
Центру, на челу са руководиоцем Јасмином Турудић, одужимо још богатијим програмом у коме ће учешће узети и сами корисници 
услуга Центра.                                                                                                      Организатори: Жаклина Бранковић и Мирјана Ђусић  

Дечија недеља 

донела је шесточлана комисија у следећем 
саставу:Марко Банковић, Фондација Темпус – 

Euroguidance центар Србија – председник 
Комисије; Гордана Косановић, Министарство 
науке, просвете и технолошког развоја; 

Милица Ковачевић, Министарство омладине 
и спорта; Јелена Манић Радоичић, Београдска 
отворена школа; Миа Трцол, Euroguidance 

центар Хрватска; Татијана Глишић 
Милутиновић, Агенција за квалификације. 
Рангирањем пријава комисија је утврдила 
следеће: 
Прва награда додељена је пракси под 
називом „Потрага за благом: ГимЗа Код“ 
Гимназије из Зајечара; 
Друга награда додељена је пракси под 
називом „Укључивање слабовидих ученика у 

активности каријерног вођења и припрема за 
студирање и студирање по афирмативним 
мерама“, Гимназије Бранко Радичевић из 
Старе Пазове 

Трећа награда додељена је пракси под 
називом „Програм ВИЗ&ЈА“ Центра Инвентива 
из Београда. 
Поред наведених награда, ове године 
додељена је и похвалница за пример добре 
праксе: 
Похвалница за рад у области КВиС додељена је 
пракси под називом „Од интервјуа до посла“ 
коју је поднела Економско-трговинска школа 
из Пожаревца. Радионицу која је добила 
похвалницу реализовала је Гордана Вучковић  

у сарадњи са Валентином Спасић и Сањом 
Новаковић.  

СЕДМА НАЦИОНАЛНА 
EUROGUIDANCE КОНФЕРЕНЦИЈА и 

ЧЕТВРТО НАЦИОНАЛНО 
EUROGUIDANCE ТАКМИЧЕЊЕ 
ПРИМЕРА ДОБРИХ ПРАКСИ У 

ОБЛАСТИ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА И 
САВЕТОВАЊА  

Национални центар европске мреже за 
подршку каријерном вођењу и 
саветовању – Euroguidance у сарадњи са 
Министарством просвете, науке и 
технолошког развоја и Министарством 
омладине и спорта организовао је седму 
националну конференцију,,Каријерно 
вођење и саветовање у Републици 
Србији и Европи“. Скуп се одржао 3. 

октобра 2019. године у хотелу Метропол 
у Београду, а њему је присуствовало око 
200 каријерних практичара – 

наставника и стручних сарадника из 
основних и средњих школа, саветника 
Националне службе за запошљавање, 
представника канцеларија за младе, 
удружења и асоцијација, представника 
академске заједнице и центара за развој 
каријере, као и доносиоца одлуке из 
Србије. 
Сада већ традиционално, четврто 
Национално Euroguidance такмичење 
примера добрих пракси у области 
каријерног вођења и саветовања завршило 
се свечаном доделом награда, признања и 
похвалница за пријављене примере добре 
праксе у склопу конференције. Учесницима је 
омогућено да се током постер сесије упознају 
са награђеним примерима праксе, размене 
идеје и искуства са представницима 
награђених установа. 
Ове године су се на такмичење пријавиле 23 

различите праксе, како из сектора 
образовања, тако и омладинског рада. 
Пријаве су се односиле на разноврсне теме 
каријерног вођења и саветовања и биле су 
намењене разноликим циљним групама - 
ученицима основних школа, 
средњошколцима, студентима и младима. 
Одлуку о избору примера добре праксе 
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ПАСОШ  ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ  ВЕШТИНА  

Економско - трговинска школа Пожаревац октобар  2019.октобар  2019.   

          Поводом Европског дана језика 9.10..2020. ученици Iт2 учествовали су у радионици која се бавила 
компаративним прегледом уобичајених ираза на италијанском, шпанском и француском језику. 
    Ученици IIтхт су учествовали у квизу на енглеском језику, чија је тема била: "Занимљивости о европским језицима". 
    Ученици  IIIe  су израдили плакат са светским идиомима и њиховим еквивалентима на српском језику. 

Наставник енглеског језика: Мирослав Милутиновић 

Обележен Европски дан језика 

осталим младим људима у наставку 
свог школовања, при уласку у 
пословни свет или започињању 
сопственог бизниса.  
       Да би се олакшало повезивање 
између ученика који поседују ППВ 
сертификат и организација које нуде 
даље могућности, користе се две 
онлајн друштвене платформе: 
LinkedIn i Drop’pin. 

   Четири ученика наше школе, као 
активни чланови УК “ЕКОрација” 
успешно су положили ППВ испит. То 
су Бјелоглав Душан, Благојевић 
Марко, Богићевић Вељко и Дабић 
Душан, ученици трећег разреда смер 
финансијски администратор.  

ЧЕСТИТАМО! 
Ментор: Мирјана Ђусић  

      Пасош предузетничких вештина 
или Entrepreneurial Skills Pass 

представља нови међународни 
начин стицања квалификација и 
добијања сертификата који служи 
као потврда да су ученици усвојили 
неопходно знање, вештине и 
к о м п е т е н ц и ј е  п о т р е б н е  з а 
запослење и самозапослење. 
      Ученици који добију овај Пасош 
(ППВ) имају бројне предности над 
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Економско - трговинска школа Пожаревац октобар  2019.октобар  2019.   

        11.  и  14. 10. 2019. Ученици IIIк  и IIIтт  похађали су радионицу „Будућност за #5#” у организацији Центра Е8 из 
Београда. Реализатори радионице били су студенти Теодора Денчић и Јован Калем. 

                                                                                                             школски педагог: Сања Новаковић 

«БУДУЋНОСТ за #5#» 

и Економско - трговинске школе. 

         Екипу наше школе водили су 
професори физичког васпитања: 

Предраг Ражнатовић и Марко 

Вукашиновић, а сачињена је 
углавном од ученика трећег разреда 

свих смерова.                                                          

Редакција новинарске секције 

      10.10.2019. на теренима Дома 
ученика пољопривредне школе 
одиграна је пријатељска утакмица 
између  Пољопривредне школе са 
домом ученика "Соња Маринковић" 
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ФУДБАЛ Пољопривредна - Економска 



Турнир у МАЛОМ ФУДБАЛУ 

Економско - трговинска школа Пожаревац октобар  2019.октобар  2019.   

          У среду, 16. октобра 2019. године, др Жељана Маринковић - Станковић је одржала предавање ученицима првог 
разреда - Iе и Iк на тему "Здрави стилови живота", у оквиру континуиране сарадње наше школе и Саветовалишта за 
младе.                                                                                                                                   Школски педагог: Сања Новаковић 

ЗДРАВИ СТИЛОВИ ЖИВОТА 

2. место - екипа II разреда 
финансијских администратора - NO 

NAME 

3. место - екипа III 

разреда кувара III у2 

4. место - екипа II 

разреда комерцијалиста ДРИМ ТИМ 

 

На турниру су проглашени НАЈБОЉИ: 

 

СТРЕЛАЦ (Саша Симић - III у2), 
ИГРАЧ (Филип Стевић - ИБИЦА)  и 

ГОЛМАН (Војислав Обрадовић - ДРИМ 
ТИМ). 

 

Редакција 

Новинарско - информатичке секције 

           Од 16. 9. до  11. 10. 2019.  у 
организацији професора физичког 
васпитања Предрага Ражнатовића и 
Марка Вукашиновића у школи се 
одржао турнир у малом фудбалу. 

          Учешће је узео велики број 
одељења, а најбољи су били: 

1. место - екипа III разреда 
финансијских администратора -

 ИБИЦА 
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Основана  УЧЕНИЧКА   ЗАДРУГА 

Економско - трговинска школа Пожаревац октобар  2019. 

          23.10.2019.године ученици наше школе са наставником  Жаклином Бранковић и педагогом Сањом Новаковић, 
посетили су Сајам књига и Народни музеј у Београду. 
           Овом приликом похваљујемо ученике за изузетно примерно понашање, за које су добили похвалу и од 
запослених у Народном музеју.                                                                                   Сања Новаковић, школски педагог 

Посета САЈМУ КЊИГА 

ученици трговинске струке, занимања 
трговински техничар и трговац. 
            У складу са оснивачким актом 
Ученичка задруга има  циљ подстицања, 
развијања позитивног односа ученика према 
раду и професионалној оријентацији, 
повезивања наставе са светом рада, 
развијања свести о одговорности за преузете 
обавезе, као и развој позитивног односа 
према тимском раду и предузетништву. 
Позивамо ученике, њихове родитеље и 
запослене да у што већем броју приступе 
ученичкој задрузи "ХОРИЗОНТ" Економско-

трговинске школе у Пожаревцу и стекну статус 

задругара. 
            Потребно је да поднесете захтев за 
приступ задрузи у писменој форми, а како се 
задруге финансирају из чланарина, годишња 
чланарина коју би платили сви задругари 
износила би  симболичних 100 динара. 
             У нади да ће ученичка задруга наше 
школе бити конкурентна на тржишту и да ће 
постићи наша очекивања, унапред се радујемо 
и очекујемо вас. 

                                                              

                          У име колектива   
 

Сибинка Живановић,    директор 

           Поштовани  ученици, 
родитељи и колеге, 
             Задовољство ми је да 
вас обавестим да је наша 
школа регистровала ученичку 
задругу у складу са актуелним 
законом и правилником, 
којима се уређује ова област. 
            Школски одбор 
Економско-трговинске школе 
у Пожаревцу, у име школе 
као оснивача, на седници 
одржаној  21.10.2019. 

године донео је одлуку да 
пословно име задруге 
буде Ученичка задруга 
"ХОРИЗОНТ"  Економско-

т р г о в и н с к е  ш к о л е  у 
Пожаревцу, а претежна 
делатност којом ће се 
ученичка задруга у почетку 
бавити – кетеринг, односно 
пружање услуге припремања 
и послуживања хране на 
о с н о в у  у г о в о р е н и х 
аранжмана са потрошачима, 
на означеној локацији и за 
одређене прилике. 
Кроз претежну делатност ангажовали би се 
ученици најпре угоститељске струке, а затим и 
ученици економске, финансијске и 
комерцијалне струке кроз организацију и 
маркетинг услуге, док би ученици туристичке 
струке учешће у раду задруге могли да узму 
кроз припрему, уговарање и дистрибуцију 
самих аранжмана са потрошачима и 
промоцију услуга . 
            Такође, једна од делатности у 
наредном периоду биће и продаја књига и 
осталог канцеларијског материјала, где би се 
кроз рад ученичке задруге ангажовали 
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Сарадња са Urban Stream - ом 

Економско - трговинска школа Пожаревац октобар  2019. 

На састанку Тима за 
заштиту ученика од 
дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања 
предложена је превентивна 
активност коју је одељење треће 
године финансијски 
администратор реализовало на 
часу одељењског старешине.  

Активност је 
подразумевала израду паноа на 
нивоу одељењске заједнице на 
тему насиља и мера сузбијања. 
Ученици су се тако расподелили 
да су у изради паноа учествовали 
Грујић Анђела, Тодоровић 
Вукашин, Благојевић Марко и 
Пауновић Анита, а у презентацији 
рада Јовановић Катарина, 
Ћирковић Анђела, Милојевић 
Милена и Дабић Душан.  

Први део радионице подразумевао је теоријску презентацију и упознавање са основним врстама и облицима насиља, а 
други део се састојао из дискусије и давања конкретних примера са којима су се ученици сусрели или као сведоци или као 
актери. Ученици су показали велику заинтересованост, ангажовање, креативност и емпатију у извођењу радионице, а посебну 
похвалу заслужују јер су овај домаћи задатак одрадили самостално због вишенедељног одсуства одељењског старешине. 

Одељењски старешина: Ђусић Мирјана  

Шаке су јаке, али речи су снажније 

креативно-забавне радионице "Urban 

Stream", а подржан од стране града, у 
оквиру  реализације локалног акционог 
плана за младе града Пожаревца. 
       Тренинг је обухватио три целине: 
    1. обуку из социјалних вештина - 

увежбавање социјалних вештина 
асертивне комуникације, решавање 
конфликата, као и препознавање 
дискриминације; 
       2. обуку из каријерног вођења и 
саветовања ученика - проучавање 
интересовања, способности, вештина, 
вредносног система, анализу средине и 
извора информација, упознавање са 

потребом израде CV-а приликом 
конкурисања за посао. 
     3. обуку из предузетништва - упознавање 
са појмовима предузетништво, предузетник, 
пословна идеја, израда бизнис плана. 
     Ученице Економско-трговинске школе које 
су похађале обуку су: 
Марија Јосић и Николета Ђорђевић - I k, 

Ана Пејић и Јелена Симић - I фа, 
Јелисавета Стевановић и Даница Живковић - 
II у2, 
Милица Унгурјановић - III фа, 
Мина Стојановић - III тт 

Сања Новаковић, школски педагог 

           Тренинг "Оснаживања младих 
девојака и  жена за самостално 
доношење одлука, активно учешће у 
друштву и грађење каријере" у 
периоду од 28. 10. 2019. до 1. 11. 
2019. године похађале су ученице 
неколико средњих школа из 
Пожаревца - Економско-трговинске 
школе, Пољопривредне школе са 
домом ученика, Политехничке школе 
и Медицинске школе. Предавачи на 
тренингу су били: Сања Новаковић - 

школски педагог, Валентина Миланов 
- наставник предузетништва и Маја 
Марић - "Urban Stream". 

      Тренинг је одржан у организацији 
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Обука у Врњачкој Бањи 

Економско - трговинска школа Пожаревац новембар  2019. 

        Дана 13.11.2019. 

нашу школу су посетили 
представници Факултета 
за примењени 
менаџмент, економију и 
финансије (МЕФ) – 

Београд.  
       Том приликом су 
Жељко и Марко обишли 
одељења четвртог 
разреда економских и 
финансијски техничара, 
комерцијалиста и 
туристичких техничара и 
најавили своје 
радионице.  
       Радионице су начин 
да се ученицима 
приближи оно што се учи  

на факултету и да се од 
људи који су на самом 
извору знања сазнају новине у области науке и технике.  
      Жељко Ондрик – сарадник у настави на МЕФ-у,  представио је три радионице:  Freelancing, Dropshipping и Интернет маркетинг 
и позвао ученике да учествују у њима. Радионице су такмичарског карактера, а награде су врло вредне и значајне за ученике.  

Редакција новинарско-информатичке секције  

МЕФ нам је био у посети 

девојака узраста од 15 до 17 година из 
руралних средина. У овој групи је било 
10 девојака из руралних средина из 
околине Пожаревца и 9 девојака из 
руралних средина у околини Владичиног 
Хана. 
      Циљ пројекта је да девојке добију 
потребна знања из области социјалних 
вештина, каријерног вођења и 
саветовања и предузетништва. 
     Из наше школе су учествовале 
следеће ученице: 
 *Јована Јовановић, Анђела Ристић, 
Јелена Стефановић, Тијана Селић – IIк, 

 *Анђела Антонијевић, Марија Ранковић, 
Марија Јевтић  - III фа и 

 * Невена Стојановић и Милица Јанковић - III тт 
     Предавачи на обуци су били: 
     Маја Марић - „Urban Stream“,  
     Сања Новаковић и Валентина Миланов -

 Економско-трговинска школа, Пожаревац и       
     Александра Антић и Никола Станковић, 
удружење "Veles" Владичин Хан. 
     Тренинг је протекао у веома пријатној и 
радној атмосвери, склопила су се нова 
пријатељства и договорила даља сарадња.      
     Остварени су циљеви пројекта. 

Валентина Миланов 

                Тренинг у склопу пројекта 
„TheONA - 

оснажена,  храбра,  аутентична!“ jе 
рализован у Врњачкој Бањи у 

периоду од 2. 11 - 7. 11. 2019. год.  
    Овај пројекат спроводи  „Urban 
Stream“ у партнерству са удружењем 
„Veles – Владичин Хан“ у оквиру 
иницијативе „WeB4YES – Western 
Balkan Civil Society Organisations for 
Youth Employment Support“, којом 
координира „Београдска отворена 
школа“, а финансиран је од стране 
Европске уније. 
     Пројекат подразумева учешће 19 
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Сајам   УЧЕНИЧКИХ   ЗАДРУГА 

Економско - трговинска школа Пожаревац новембар  2019. 

        19.11.2019. у 17 
часова у кабинету бр.3 
одржано је школско 
такмичење  "Пословни 
изазов".  
   Ученици су имали 
задатак да осмисле 
производ или услугу који 
би допринео очувању 
животне средине кроз 
већу употребу бицикла као 
превозног средства. Од 15 
пријављених ученика 
одабрано је 5 најбољих са 
најкреативнијим идејама 
и најоригиналнијим 
јавним наступима.  
     У такмичењу су 
учествовали ученици 3. и 
4. године смерова 
финансијски администратор, комерцијалиста и туристички техничар. 
      Пласман за даље ткмичење су обезбедили следећи ученици: 1. Алекса Илић - IIIфа, 2. Марко Благојевић - IIIфа, 3. Јанко 
Миљковић - IIIк, 4. Верица Недељковић - IIIфа и 5. Душан Дабић – IIIфа 

Пласираним ученицима честитамо и желимо пуно среће на Регионалном такмичењу, 27.11.2019. Свим осталим учесницима 
се захваљујемо на учешћу.                                                       Организатори такмичења: Мирјана Ђусић и Валентина Миланов 

Школски «ПОСЛОВНИ  ИЗАЗОВ» 

школа имао је прилику да се увери у 
креативност и оправданост свих идеја 
ученика и њихових наставника. 
Министар је потписао и протокол о 
подршци задругама са циљем да се 
унапреди квалитет образовања и 
васпитања кроз развијање ученичког 
задругарства. "....Задруге су један од 
сегмената реформе образовања. Кроз 
ученичко задругарство корист ће имати и 
ученици и наставници, ученици због 
вештина и обавеза којима ће се научити, 
а наставници ће кроз успехе ученика 
бити такође награђивани...», изјавио је 
министар Шарчевић. 
     Најављена су додатна улагања у 
ученичке задруге од стране локалне 

самоуправе, кроз куповину материјала и 
алата који су потребни, а министар је додао 
да су школе у Пожаревцу позитиван пример 
добро организованог задругарства.  
     Нашу школу је на овом Сајму 
представила наша задруга "ХОРИЗОНТ", 
која ће се бавити кетерингом. Ученици 
наше школе, кувари и конобари, показали 
су се у најбољем могућем светлу. Канапеи 
које су припремили ученици смера кувар 
одушевили су присутне својим изгледом и 
укусом подједнако. Ученици смера конобар 
су веома спретно демонстрирали своје 
вештине услуживања. 

Тамара Мурашковић, IIIк и  
Милица Цветковић, IIк 

Новинарско-информатичка секција 

     На Дан просветних радника 8. 

новембра 2019. године организован 
је I Сајам ученичких задруга  у 
Пољопривредној школи са домом 
ученика "Соња Маринковић". 
     На Сајму је било 15 штандова свих 
школа са територије града 
Пожаревца. Свака школа је на 
најбољи могући начин представила 
своје идеје и начин на који жели да 
послује. Пожаревац је први град у 
Србији чије све средње и основне 
школе имају ученичке задруге.  
     Сајам је посетио и министар 
просвете, науке и технолошког 
развоја, Младен Шарчевић. 
Приликом обиласка штандова свих 
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Награда за  ДАН  ПРОСВЕТНИХ  РАДНИКА 

Економско - трговинска школа Пожаревац новембар  2019. 

        У уторак 19. 11. 2019. одржан је хуманитарни 
концерт " Сви за једног, један за све" на 
иницијативу Парламента Медицинске школе, а уз 
сарадњу ученичких парламената свих средњих 
школа из Пожаревца и Kостолца. 
     Новчана средства прикупљана су у циљу лечења 
дечака Милије  Милановића из Kличевца. Нашу 
школу су на хуманитарном концерту представиле 
својом песмом ученице: Љубица Николић IVтт,  
Јелисавета Симоновић II у2 и Милица Манић IVт1.  
    Овом приликом је сакупљено више од 200.000, 
00 дин. 
     Подсећања ради, први хуманитарни концерт у 
организацији ученичких парламената свих средњих 
школа, одржан је 24. априла 2019. на иницијативу 
Парламента Економско - трговинске школе на челу са тадашњом председницом Милицом Траиловић.  

Ученички парламент: Жаклина Бранковић 

Хуманитарни концерт " СВИ ЗА ЈЕДНОГ, ЈЕДАН ЗА СВЕ"  

Учесник је у пројекту Ученичких 
компанија и међу првима у граду оснива 
ученичку компанију ЕКОРАЦИЈУ, која се 
бави израдом декоративних предмета, 
чинија, држача, лампи  од старе хартије. 
Са њом учествује на региналном 
такмичењу ученичких компанија 
2017/18.  и 2018/19. школске године и  

на Међународном сајму у Цељу у 
Словенији. Са ЕКОРАЦИЈОМ учествује и 
на такмичењу у социјалном 
предузетништву где је наступ ученика био 
запажен и похваљен, а Мирјана је 
позвана да са својим ученицима и 
компанијом учествује у финалу овог 
националног такмичења које се одржало 
17. априла 2019. у просторијама 
UniCredit банке у Београду. 

Организатор је и реализатор првог 
интерног сајма свих виртуелних 
предузећа и ученичких компанија у нашој 
школи. 

На ученике утиче мотивационо и 
инспирише их да се поред редовне 
наставе укључе и у ваннаставне 
активности које она води. Припрема и 
води децу на такмичење Пословни 
изазов. У претходној години је остварила 
са својим учеником Дабић Душаном и 
пласман на национално финале. Такође 

је учесник и међународног такмичења „Титан 
у акцији“, на коме је тим са њеним 
ученицима ушао у финале прошлогодишњег 
такмичења. 

У школи води и фолклорну секцију и са 
њом наступа на бројним школским и 
ваншколским манифестацијама: Дан школе, 
„Ја имам таленат“, у сусрету са децом из 
Центра за дневни боравак деце и омладине 
ометене у развоју. Кроз сарадњу са Центром 
уечнике учи хуманости, емпатији и 
толеранцији. Сарађује и са организацијом 
„Чаробних руку дело“. 

Остварила је веома успешну сарадњу са 
високошколским институцијама, факулетима 
(државним и приватним) и високом школама. 
Неки од њих су: Економски факултет у 
Београду и Крагујевцу, МЕФ, ПЕП и други. 
Кроз радионице са њима, деци је омогућила 
да виде како се и шта учи и ради на 
факлултетима и високим школама. 2017. 
године са тимом својих ученика осваја 2. 
место на радионицама „Пословна 
комуникација“ на МЕФ-у.  

Мирјана је пример наставника који би 
подјенако требало да буде узор и колегама и 
ученицима. Веома динамична, организована, 
амбициозна, упорна, енергична, креативна и 
иновативна, пример је модерног наставника 
каквог захтева данашњица.  

Мирјана Ђусић  је професор 
економске групе предмета у 
Економско-трговинској  школи. 

Каријеру настаника започиње 
1.9.2000. године у нашој школи, чији 
је ђак и била. Њену скоро две 
деценије дугу  каријеру карактерише 
одговоран, марљив и веома 
креативан рад.  

Предаје велики број економских 
предмета, а од 2007. је посебно 
ангажована у развоју профила 
Комерцијалиста. Међу првима је 
почела да ради са ученицима обуку у 
бироу. На веома иновативан начин 
ученицима симулира рад у привреди 
на конкретним радним ситуацијама. У 
оквиру овог предмета основала је 3 
виртуелна предузећа. Учествовала је 
са децом на сајмовима виртуелних 
предузећа, два узастопна учешћа на 
Међународном сајму у Зингену у 
Немачкој, а 2017 осваја 3. место на 
Међународном сајму у  Чачку. Три 
године за редом, са својим 
вирутуелним предузећима је  учесник 
финала Међународног такмичења у 
предузетништву у Сокобањи и 
Међународног такмичење виртуелних 
предузећа у Пловдиву у Бугарској. 
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Посета ЗБОРУ УГОСТИТЕЉСКИХ И ТУРИСТИЧКИХ РАДНИКА СРБИЈЕ  

Економско - трговинска школа Пожаревац новембар  2019. 

        У среду 20.11.2019. 

у Народној библиотеци "Илија 
М. Петровић" одржан је 
панел "ЈА - градитељка своје 
каријере" са гошћама Јулијом 
Башић ( мастер историчар 
уметности - кустос) и Иваном 
Нешовић Гојковић (професор 
соло певања, активан члан 
опере и театра 
"Мадленианум"). Панел је 
уредила и водила Маја Марић 
(Урбан Стрим) и Невена 
Стојановић IIIтт. 
         Овај панел је у 
склопу пројеката "Тhе ОNA" и 
"Социјално и економско 
оснаживање младих жена и 
девојака у руралним 
срединама", у којима су 

учеснице ученице наше школе. 
         Ученице су имале прилику да од учесница панела чују како су оне изабрале своја занимања, колико је пут који 
су прешле био тежак и трновит, шта их је то мотивисало да наставе даље, о препрекама са којима су се сусретале... 
         Овај панел је имао циљ да ученицама прикаже шта све утиче на избор позива и колико је лакше да се 
гради  каријера уколико изабереш позив који волиш . 
         Панелу су присуствовали: учеснице пројекта - ученице IIк, IIIфа,  IIIтт  и Медицинске школе, Политехничке 
школе,  ученици II к одељења, Слободанка Цветић - наставник економске групе предмета у нашој школи, Сања 
Новаковић - школски педагог и Валентина Миланов - наставник информатике и предузетништва. 

Редакција Новинарско-информатичке секције 

На панелу са успешним женама 

био да се ученици ближе упознају са 
могућностима и широком лепезом 
радова коју пружају њихови будући 
позиви. Поред изложбеног дела, 
ученици су могли да прате и 
такмичење конобара у постављању 
столова, које се одржавало у другој 
сали, а било је и послужења за све 
присутне посетиоце, тако да су наши 
ученици имали прилику да пробају 
неке од специјалитета Шумадије. 
     Слободно време смо искористили 
за шетњу по спомен-парку Шумарице 

и обилазак споменика стрељаним 
ђацима у Другом светском рату. 
      Након Шумарица ученици су остатак 
слободног времена искористили тако што 
су индивидуално разгледали центар 
града, а након тога и за шетњу и дружење 
у Тржном центру Плаза. 
      Весели и насмејани, задовољни оним 
што су видели, али и помало уморни, 
вратили су се у свој град у вечерњим 
сатима. 

Данијела Крсмановић , одељењски 
старешина Iу2 

     Ученици наше школе смерова 
туристички и турстичко-хотелијерски 
техничар, кувар и конобар, са својим 
одељењским старешинама, ишли 
су  26.11.2019. године  у Kрагујевац 

како би посетили Збор угоститељских 
и туристичких радника. 
     Манифестација је одржана у 
хотелу Шумарице. Ученици су 
уживали у изложеним радовима, 
разгледали, запиткивали и сликали се 
крај њима најзанимљивијих. 
     Циљ ове стручне посете и јесте 
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Регионално такмичење «ПОСЛОВНИ ИЗАЗОВ» 

Економско - трговинска школа Пожаревац новембар  2019.новембар  2019.   

   Дана 29. новембра 
2019. г. у 
фискултурној сали 
Економско-

трговинске школе 
одржан је јавни час 
на тему 
РЕПРОДУКТИВНО 
ЗДРАВЉЕ МЛАДИХ. 

   Ученици IIтхт Марко 
Балић, Анђелија 
Јовић, Joвана 
Девеџић, Исидора 
Миладиновић и 
Емилија Бачић су са 
професорком 
Данијелом 
Крсмановић радили 
презентацију на 
поменуту тему. 

 Присутни на јавном часу били су представници Ученичког парламента, а након предавања добили су 
штампани материјал који ће прочитати пред својим одељењем на часу одељењског старешине. Велики удео у 
изради и организацији овог јавног часа има и проф. Жаклина Бранковић испред Ученичког парламента. Техничку 
подршку пружао је проф. Марко Вукашиновић.  

Данијела Крсмановић, проф. биологије 

Јавни час на тему РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЉЕ 

        Наша ученица Верица 
Недељковић (IIIфа) је била у тиму бр. 
22, који је освојио треће место и 
пласман на Национално финале, 
планираном да се одржи у фебруару 
2020. године. Њихова идеја је била 
„мали” ресторан здраве хране „Код 
зеленаша”, у коме би се служили 
бургери у боји, мафини од хељдиног 
брашна, зелена кафа као детокс, уз 
физичку активност – плесне тачке. 
        Остали учесници су били: 

Алекса Илић - IIIфа 

Марко Благојевић - IIIфа 

Јанко Миљковић - IIIк 

Вељко Богићевић - IIIфа и  

Душан Дабић - IIIфа. 
       Похваљујемо учешће свих наших 
ученика, јер су били веома квалитетни и 
на прави начин представљали школу и 
своје наставнике на овом такмичењу.  

Мирјана Ђусић и Валентина Миланов, 
ментори  

       Дана 27.11.2019. г. у Крагујевцу у 
хотелу „Крагујевац” одржано је 
Регионално такмичење „Пословни 
изазов” у организацији „Достигнућа 
младих”. 
      Школу је представљало 6 ученика 
смерова финансијски администратор 
и комерцијалиста. 
      Задатак на такмичењу је био да 
ученици осмисле производ или 
услугу која ће подстаћи младе да се 
здравије харане. 
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Трибина «ОСМИСЛИ  ИДЕЈУ» 

Економско - трговинска школа Пожаревац новембар  2019.новембар  2019.   

Стручна посета „MIND PARK”-у у Крагујевцу  

Урошевић, Силвана Ристић, Снежана 
Николић, Весна Стокић и Валентина 
Миланов. Поменути наставници су 
директори виртуелних предузећа и 
ученичких компанија. 
        Гост трибине је био Иван 
Марковић из Бизнис иновационог 
центра из Крагујевца.  

        Циљ организовања трибине је 
мотивација ученика за развој 

предузетништва кроз пренос знања и 
искуства, а у вези са оснивањем 
предузећа и рада ученичких компанија.  
     На трибини су се представила сва 
виртуелна предузећа (10) и две ученичке 
компаније ученика II, III и IV разреда 
смерова комерцијалиста и финансијски 
администратор. Након тога је гост 
трибине одржао своје предавање. 

редакција новинарско - информатичке секције 

       Дана 27.11.2019. у Малој 
сали Центра за културу, одржана је 
т р и б и н а  п о д 
називом „ОСМИСЛИ  ИДЕЈУ”, у 
организацији наставника економске 
групе предмета а на иницијативну 
професорке Слободанке Цветић.  
     Наставници који су учествовали у 
припреми трибине јесу: Весна 
Животић, Мирјана Ђусић, Виолета 

       У петак 29.11.2019. одељење трећег разреда смера финансијски администратор, у пратњи одељењског 
старешине Мирјане Ђусић и предметних наставника Весне Стокић и Слободанке Цветић, посетило је индустријски 
комплекс „MIND park” недалеко од Крагујевца. Овај комплекс отворен је прошле године, и за сада у оквиру њега 
послује осам компанија, од којих су највеће „AMM” – обрада и заваривање металних компоненти, „WATER 

TREATMENT” – инжењеринг и производња система за пречишћавање воде, као и „МIND edu” – развој и 
усавршавање запослених. Љубазни домаћини су нам, најпре, одржали презентацију „MIND park”-а и у слици и речи 
показали какав и колики ће то бити центар кроз неку годину, а потом су нас водили у обилазак хала за производњу, 
административног дела и радничке мензе. Након „MIND park”-а, отишли смо у обилазак ТЦ „Плаза”. 

Мирјана Ђусић, oдељењски старешина  
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СРБИЈА у XII и почетком XIII века  

Економско - трговинска школа Пожаревац децембар 2019.децембар 2019.   

Панел са успешним женама 

хотелијерски, туристички и 
трговински техничар, кувар и 

конобар. 
   Ученици који су учествовали: 
1. Емилија Живановић (Iтхт), 

Јована Јанковић, Катарина 
Јовановић (Iт1), 

2. Лазо Вујић (IIфа), Кристијан 
Кочић, Нина Ђукић и Јелисавета 

Симоновић (IIу2),  

3. Стефан Радосављевић, Сара 
Коризма, Невена Стојановић (IIIтт), 

Лазар Марковић (IIIу2), Вук 
Милорадовић и Тијана Кљајић (IIIу1), 

4. Љубица Николић (IVтт). 
      На столу испред медијатеке била је 
послужена храна која је спремљена по 
рецептима из тог времена. 
       Час је био креативан и занимљив. 

редакција новинарско-информатичке 
секције  

        У понедељак 2.12.2019. у 13 
часова одржан је јавни час на 

тему СРБИЈА  у 
XII и  почетком XIII  века у 

организацији наших професора 
историје Милене Стефановић и 

Драгана Радоњића. 
       Пригодну презентацију пратила 
су и излагања ученика 1, 2, 3. и 4. 

разреда смерова финансијски 
администратор, туристичко-

       У четвртак  5.12.2019. 
у Народној библиотеци „Илија 
М. Петровић” одржан је други 
по реду панел „ЈА - градитељка 
своје 
каријере" са гошћама Иваном 
Стојадиновић (шеф 
експозитуре  Директне банке), 
Оливером 
Хајровић (специјалиста 
медицинске психологије) 
и Анкицом Николић (шеф 
књиговодства). Панел је 
уредила и водила Маја Марић 
(Урбан Стрим) и Невена 
Стојановић IIIтт. 
       Овај панел је у 
склопу пројеката „Тhе ОNA” и 
„Социјално и економско 
оснаживање младих жена и девојака у руралним срединама”, у којима су учеснице ученице наше школе. 
        Ученице су имале прилику да од учесница палена чују како су оне изабрале своја занимања, ко им је био узор и 
подршка, шта их је то мотивисало да наставе даље, о препрекама са којима су се сусретале... 
        Овај панел је имао за циљ да ученицама прикаже шта све утиче на избор позива и колико је лакше да се 
гради  каријера уколико позив који изабереш буде оно што волиш да радиш. 
        Панелу су присуствовали: учеснице пројекта - ученице IIк, IIIфа,  IIIтт, IVк , као и ученице Медицинске школе, 
Политехничке школе, Сања Новаковић − школски педагог и Валентина Миланов − наставник информатике 
и предузетништва. 

редакција новинарско-информатичке секције 
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Сајам образовања - путоказ за будућност  

Економско - трговинска школа Пожаревац децембар  2019.децембар  2019.   

Oбележен Међународни дан особа са инвалидитетом   

предавање представника Факултета за 
хотелијерство и туризам из Врњачке бање. 
      Поред ангажовања наставника, чланова 
тима за каријерно вођење и саветовање 
ученика, за успешну реализацију Сајма, 
посебну захвалност дугујемо нашим 
ученицима – волонтерима: Нађи Калчић, 
Јовани Крстић, Михаилу Војиновићу и Милуну 
Милуновићу (ученицима IVe одељења). 

      УЧЕСНИЦИ НА САЈМУ 
ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА 2019. 

ГОДИНЕ: 

- ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗ БЕОГРАДА 

- ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗ КРАГУЈЕВЦА 

- БЕОГРАДСКА БАНКАРСКА АКАДЕМИЈА 

- БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА 

- ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА 
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 

- ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ ИЗ ЈАГОДИНЕ 

- ФИМ - ФАКУЛТЕТ ЗА ИНЖЕЊЕРСКИ 
МЕНАЏМЕНТ 

- ПЕП - ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПОСЛОВНУ 

ЕКОНОМИЈУ У ПРЕДУЗЕТНИШТВО    

- ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА „РАДОМИР БОЈКОВИЋ”, КРУШЕВАЦ 

- ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И ТУРИЗАМ У 
ВРЊАЧКОЈ БАЊИ, УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 

- УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН 

- МЕФ - ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕЊЕНИ МЕНАЏМЕНТ, 
ЕКОНОМИЈУ И ФИНАНСИЈЕ, БЕОГРАД 

- ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА, БЕОГРАД 

- ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ, ЗАЈЕЧАР 

- ВИСОКОШКОЛСКА ЈЕДИНИЦА, ПОЖАРЕВАЦ 

- ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА 
МЕНАЏМЕНТ И ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ, НОВИ 
САД 

- ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА, ПОЖАРЕВАЦ  
- АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, 
БЕОГРАД 

- КРИМИНАЛИСТИЧКО - ПОЛИЦИЈСКИ 
УНИВЕРЗИТЕТ 

- ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ, БЕОГРАД 

 Тим за КВиС 

        Tим за каријерно 
вођење и саветовање 
је у петак 6. 

децембра 2019. 

године четврти пут 
организовао  Сајам 
образовања за 
ученике завршних 
разреда наше школе. 
        Циљ сајма је, као 
и сваке године, да се 
наши ученици и 
ученици осталих 
градских школа који 
посећују сајам, на 
једном месту упознају 
са њиховом 
образовном понудом, 
питају и добију 
информације о 
будућим студијама. 
        И ове године 
ученици завршног разреда 
четворогодишњих профила, пре Сајма, са 
педагогом школе реализовали су радионицу 
„Каријерно вођење и саветовање”, на којој 
су чули основне информације и чињенице 
које би требало да имају у виду приликом 
доношења одлуке о томе шта даље после 
средње школе. 
          На овогодишњем Сајму представило 
се 17 високошколских установа. Посебно 
смо поносни на то што је промотер на 
штанду Економског факултета из Београда, 
био наш некадашњи ученик Милош 
Миленковић, смер економски техничар. 
Милош је сада студент четврте године на 
смеру за маркетинг и члан Тима за 
маркетинг Економског факултета у Београду. 
После успешне презентације, сигурни смо 
да су знања која је стекао из предмета 
маркетинг, који му је предавала  колегиница 
Снежана Николић, била прави путоказ за 
развој његове каријере. 
      У оквиру одржавања Сајма, за ученике 
другог и трећег разреда, образовни профил 
туристички техничар и туристичко 
хотелијерски техничар одржано је и 

       Центар за културу Пожаревац, 
3.12.2019. 

     Свечано обележавање овог 
Дана организује Удружење за 
неговање здравих стилова живота 
„Веритас” у Малој сали Центра за 
културу. Ове године манифестација 
је носила назив „Будућност је 
приступачна” и ученици наше 
школе били су гости у име сарадње 
коју ученичка компанија 
„ЕКОрација” и школа имају са 
Центром за дневни боравак деце и 
омладине ометене у развоју. 
       Ученици трећег разреда, смера 
финансијски администратор 
Снежана Младеновић, Душан 
Бјелоглав, Дајана Јевремовић и 
Вељко Богићевић говорили су 
стихове песама посвећене деци и 
баријерама са којима се суочавају 
у друштву. 

Мирјана Ђусић, одељењски старешина     
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«Стишка посна трпеза» 

Економско - трговинска школа Пожаревац децембар  2019.децембар  2019.   

Радионица у оквиру пројекта  „Популарна демократија”  

из целе Србије, као и три тима 
професионалних кувара, где се 
представљала и Економско -

трговинска школа из Пожаревца.  
        Жири који је оцењивао укус, 
изглед хране и аранжман, није 
имао лак посао. Подељено је много 
заслужених награда,како  за 
појединачно јело, тако исто и за 
целокупно излагање хране.  
      Економско-трговинска школа са 

ученицима II и III разреда 

   (Виктор Милићевић, Јован Миљковић, 
Невена Јовановић, Наташа Стојић, 

Валентина Станојевић и Ивана 
Милосављевић) и са својим 

професорима Емилијом Мирковић и 
Александром Младеновић освојила је 
прво место међу професионалцима за 
аранжман стола и за највеселију екипу.          

Александра Младеновић, проф. 
куварства 

      Коло српских сестара „Босиљка 
Боса Павловић” организовало је 
д в а н а е с т и  п у т  з а р е д о м 
добротворну културно-образовну 
манифестацију „Стишка посна 
трпеза”. Манифестација је одржана 
у ресторану „Витез” у Пожаревцу у 
суботу 7. децембра.      

       Посећенија него икад до сад, 
окупила је двадесет екипа 
такмичара/удружења жена готово 

       У петак, 13. децембра 2019. године студенти Факултета политичких наука из Београда - Нина Ђорђевић и Иван 
Животић, са ученицима завршног разреда наше школе (ученицима IVе и IVт одељења), реализовали су радионицу у 
оквиру пројекта „Популарна демократија”. 

        Министарство просвете, науке и технолошког развоја већ пар година уназад даје подршку реализацији овог 
пројекта, који је усмерен ка приближавању вредности демократије и друштвеног активизма ученицима завршног 
разреда средњих школа. Циљ 
радионице је промовисање 
демократских вредности. 
        Након спроведених 
радионица, реализатори су 
исказали задовољство 
оствареним исходима, а 
ученици су показали висок 
степен партиципације у 
реализацији радионице. 
       Захваљујемо се нашим 
ученицима на активном 
учешћу и представљању 
школе, као и младим 
студентима који су на делу 
показали шта значи бити 
друштвено активан.      

Сања Новаковић, педагог 

Мај 2020. НОВИ ХОРИЗОНТИ Мај 2020. НОВИ ХОРИЗОНТИ ––  33 33 --    



„ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ” − МЕФ факултет  

Економско - трговинска школа Пожаревац децембар  2019.децембар  2019.   

Новогодишња продајна изложба УК „КИРИБИНГАС”  

Стојковић оји су одржали једно 
мотивационо предавање о значају 
маркетинга у савременим условима 
пословања. Затим су кроз примере 
показали нашим ученицима како 
функционише интернет маркетинг 
(друштвене мреже, закуп медијског 
простора, Google Adwords, SEO, E-
mail маркетинг) и које све услуге 
подразумева. 
  Завршни део радионице 
подразумевао је поделу ученика у 
групе и решавање конкретног 

задатка, односно на основу 
новостеченог знања креирање 
конкретног примера садржаја објаве 
за циљну групу корисника, а потом 
његову презентацију. Ученици су били 
врло активни, креативни и духовити, 
тако да су награђени пригодним 
поклонима од стране домаћина. 
      Слободно време након радионице, 
ученици су провели у ТЦ „Ушће”. 

 

Мирјана Ђусић, Валентина Миланов 

       Још једна потврда успешне 
сарадње наше школе и МЕФ 
факултета остварена је кроз 
реализацију радионице на тему 
„Интернет маркетинг” у суботу 
14.12.2019. у просторијама овог 
факултета. У радионици су 
учествовали матуранти образовних 
профила финансијски техничар и 
комерцијалиста. 
     Љубазни домаћини и водитељи 
радионице били су асистенти у 
настави Жељко Ондрик и Немања 

        Дана 16. 12.2019. је у холу нове зграде одржана продајна изложба УК „Кирибингас”. Младе предузетнице су у 
склопу пројекта „TheONA – оснажена, храбра, аутентична!”, спровеле завршну фазу пројекта из дела о 
предузетништву. Њихов задатак је био да у непосредном контакту са крајњим корисницима, купцима производа, 
вежбају своје продајне вештине и продају производе које су претходно саме направиле. Тако су практично 
усавршиле теријске основе које су стекле у току обуке.  

редакција новинарско-информатичке секције 
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Угледни час - Обрачун и евиденција зарада (IIIфа)  

Економско - трговинска школа Пожаревац децембар  2019.децембар  2019.   

Новогодишња приредба одељења IIIфа  

наставник рачуноводства и 
финансијско-рачуноводствене обуке 
Весна Стокић са ученицима III фа 
(друга група).  
            Ученици су симулирали рад у 
ВПД кроз 3 службе (општа и 
комерцијална, обрачунска и 
књиговодствена). Након завршеног 
рада ученици су презентовали 

извештај о свом раду.  
           Часу су присуствовали: 
помоћник директора Гордана 
Вучковић, наставници Братислава 
Николић и Виолета Урошевић и 
ученици III фа (прва група). 

 

Весна Стокић, наставник економске 
групе предмета 

           У уторак 17.12.2019. 

године  одржан је угледни час из 
финансијско-рачуноводствене 
обуке, наставна јединица −  

ОБРАЧУН И ЕВИДЕНЦИЈА ЗАРАДА.      
          Час су држали наставник 
математике Драгана Стевановић, 
наставник канцеларијаког 
пословања и финансијског 
пословања Мирјана Ђусић и 

        И ове године одржана је, сада већ традиционална, новогодишња приредба одељења IIIфа последњег дана школе 
27.12.2019. од 17:30. Приредби су присуствовали гостујући наставници Весна Стокић, Жаклина Бранковић, Наташа 
Петровић, Саша Николић, педагог школе Сања Новаковић, сарадник Иван Мирковић Галеб, поједини родитељи и 
другари из других одељења. У приредби су учествовали сви ученици из одељења који су спремили послужење, али и 
богат културни програм. Најпре је фолклорна група одиграла сплет српских игара, затим је група ученика имитацијом 
подсетила на занимљива дешавања са појединих часова, потом су сви ученици из одељења одрецитовали по неки 
стих или пожелили присутнима неку новогодишњу жељу, а на крају, уласком Деда Мраза, уследио је кратак скеч и 
подела пакетића присутнима. 

Мирјана Ђусић, одељењски старешина 
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НОВОГОДИШЊИ САЈАМ ученичких задруга 

Економско - трговинска школа Пожаревац децембар  2019.децембар  2019.   

„И ја имам таленат”  

производе су излагале и ученичке 
компаније „Кирибингас” и 
„ЕКОрација”.  

     Сајам је био продајног карактера, 
а посетили су га родитељи, ученици и 
наставници свих школа излагача. 
       Наша задруга је распродала све 
своје производе − новогодишње 

медењаке. Компаније су на овом сајму 
продале велики део својих производа и 
у непосредном контакту са купцима 
увиделе како да прошире асортиман 
својих призвода за неке будуће 
продаје.  

      редакција 

 новинарско-информатичке секције 

       У периоду 25−26.12.2020. 

одржан је „Новогодишњи сајам 
ученичких задруга”.  

      На сајму је излагало 15 задруга 
из свих школа са територије града 
Пожареваца.  
      На штанду наше школе поред 
ученичке задруге „Хоризонт” своје 

       Дана 27. 12.2019. је традиционално одржана манифестација „И ја имам таленат”. Ове године није била 
такмичарског, већ хуманитарног карактера.  
        Наши ученици су извели за своју публику пригодне музичке и плесне тачке, а новац који је овом приликом био 
прикупљен, користиће се за потребе ученика наше школе који имају скромне финансијске могућности, за куповину 
књига или прибора за школу. 

редакција новинарско—информатичке секције 
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„Потрага за Деда Мразом” 

Економско - трговинска школа Пожаревац децембар 2019.децембар 2019.   

Марина Ранковић, Јована Јанковић, 
Јелена Вукадиновић, Катарина 
Милошевић,  Лука Мијајловић, 

Јована Ивић, Милица Стојадиновић, 
Марко Радовановић, Исидора 

Миладиновић, Анђела Мартиновић, 
Емилија Бачић, Марија Ацић, 

Анђела Ћирковић, Вељко Богићевић, 

Биљана Илић, Ања Радивојевић, 
Анђелка Перић, Тијана Танасковић, 

Јована Радосављевић, Стефан 
Милојевић и Душан Бјелоглав. 

      Представу је припремао професор 
Мирослав Милутиновић. 

редакција 

 новинарско-информатичке секције 

 Дана 27.12.2020. чланови 
драмске секције одиграли су 
представу за децу запослених  под 
називом „Потрага за Деда 
Мразом”. Тада су  подељени и 
пакетићи деци. 

     Ученици који су учествовали: 
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Литерарни радови 

Економско - трговинска школа Пожаревац децембар  2019.децембар  2019.   

 

БУДИ ЧОВЕК УВЕК И СВУДА 

 

     Крочили смо на овај свет са душом меканом попут памука. Док смо одрастали, уз нас 
је расла и наша душа. Имала је могућност да се шири и развија попут руже у пролеће и 
достигне свој пуни сјај. Неки људи користили су то у праве сврхе, отварали се за нове 
видике и нова пространства, али неки су остали  робови у тамници пуној прозора. 
     Гете је ракао: „Део сам оне силе која вечито стреми ка злу, а стално твори добро”. Ми 
смо људи. Да је требало да имамо канџе да уништавамо, гребемо и убијамо, добили 
бисмо их по рођењу. Свако од нас одраз је онога што чини и бира, а не онога што му се 
десило. Свако има избор да избегне нешто што је лоше и уради добро, праведно или 
морално дело.  
     Престајемо да схватамо тежину  речи које изговарамо. Да ли оне још дуго тутње попут 
воза пре поласка у глави или посеку као најоштрији мач? Ономе ко их је изговорио није 
ни битно.  
     Људи смо, а стално заборављамо то.  Колико просјака сретнемо данас на улици? 
Колико нас се потруди да некоме од њих помогне? Пролазимо поред њих, а гледамо 
само себе. Младим људима је данас понижавајуће да покажу културу, а утркују се да 
испоље особине којих се треба стидети. Данас је тешко поздравити старијег, спуштају 
главе у телефоне и као да нико није ни прошао поред њих. 
      Мушкарци добацују девојкама на улици, а свако ко је другачији бива исмејан и 
понижен, а често и мучен. Упали смо у провалију из које ретки покушавају да изађу, 
гребу, ударају и покушавају да се попну горе. Неки остају ту, јер су пронашли себе и људе 
сличне себи, теше се да је и друштво такво. Сами бирамо пут којим крећемо и сами 
пакујемо кофере које носимо. Дужни смо и себи и другима да поступамо као људи, макар 
ми сами да дамо пример осталима. 
     Покушавала сам дуго да схватим која то сила трује људе мржњом, горчином, шта их 
наводи на такво понашање. Схватих да свако од нас мора да начини неко зло, мора да 
носи неки грех, таква нам је природа. Али, свако од нас може да се покаје и скрене са 
лошег пута. Култура, доброта, хуманост, људскост увек држе широм раширене руке да 
покажу топлину и мекоћу свог загрљаја.  

                                                                              Настасија Стевановић,  IVтт 

СЈАЈ ЗВЕЗДЕ САЧУВАЈ! 
 

     На самом почетку световног живота, на рођењу, у тренутку када дечије очи први пут 
угледају светлост, чиста дечија неискварена душа, која још увек нема схватања о добру и 
злу, почиње да учи о свету око себе и да прати збивање и понашање других. Јако је 
важно да од тада дете буде учено моралу и доброти, јер иако је дете мало и неспособно 
да своје мишљење искаже, оно мисли, почиње да разуме и схвата оно што се око њега 
дешава. 
     Одрасли  често мисле да их деца не разумеју, да не обраћају пажњу на оно о чему 
одрасли причају, али деца разумеју много више него што они у то верују. Зато се мора 
водити рачуна о ономе што се пред децом говори, шта деца гледају и слушају у кругу 
породице, али и шире, у друштву или на улици. 
     Сви се рађамо способни да се радујемо, да волимо, али и да тугујемо, мрзимо и 
плачемо. За оно што ће преовладати заслужна је околина и понашање и поступци 
окружења још на самом почетку живота, док карактер и самосвест још увек нису 
изграђени. Деца су као звезде, блистава и чиста, пуна среће и љубави за свет око себе, 
несебичне и искрене љубави коју су способна да пружају и која има моћ да надахне, 
пружи утеху и нову снагу. Довољан је један дечији осмех да сунце засија јаче и да птице 
запевају гласније, јер тај је осмех искрен, безбрижан и срећан, без икаквих брига о 
животу, без проблема и стрепње о сутрашњици, о томе да ли наилази добро или зло 
време, да ли ће се сутра пробудити или не. 
     Околина има моћ и дужност да сјај дечије душе сачува, да се постара да сија још 
светлије и јаче, да распламса искру у дечијем срцу, да пробуди, подстакне љубав да 
цвета, љубав према ближњима, окружењу, природи, животињама, уметности и свему што 
човека обогаћује и даје му сврху постојања. Исто тако, околина је способна да тај сјај 
угаси, да угуши искру људскости и да човека духовно осиромаши и претвори га у 
несрећну, неиспуњену особу која није способна да осети радост и љубав и подели их са 
другима, особу некултурну, неморалну и пуну презира према људима који су срећнији и 
испуњенији. Такве особе нису у могућности да изразе другима захвалност, подршку и 
поштовање, већ све око себе презиру, свима завиде, али не труде се да обогате себе, да 
себе уздигну и просветле. 
     Зато, околина, родитељи, васпитачи, учитељи и сви остали који чине једно друштво, 
имају моралну обавезу и дужност да сачувају сјај и чистоту још неформиране личности, да 
утичу на оплемењивање и духовни развој будућег човека и особе која ће бити узор и 
звезда водиља будућим нараштајима. 
     Свако је дете горућа сјајна звезда, а наша је обавеза да њен сјај и пламен сачувамо и 
да не дозволимо да се изгуби и утихне. То нас чини људима, пали пламен којим ми сами 
сијамо, који треба да победи мрак и зло у људима, друштву и свету. Јер, ако сваки човек 
засија звезданим сјајем, мрака на овом свету више неће ни бити.                                                             

Љубица Николић,  IVтт  

 

МАЛО 

 

Мало ми твој загрљај недостаје, 
Мало ми се сатима са тобом 
остаје, 
Само мало ми фали твој 
необично леп глас, 
Баш, баш мало ми фали да 
заједно мислимо на нас. 
 

Да се волимо до јутра исто ми 
фали 

 И да се вратимо у ноћ кад смо 
звезде небу крали. 
До лудила ми најмање фали 

Јер се бојим да нећемо 
наставити тамо где смо стали. 
 

 

ПРАСАК 

 

Зачула се у човеку једном туга. 
Расла је све брже, брзо као на 
Мадагаскару куга. 
Не чује се смех човека тог 
више, 
Дах његов од Тихог океана чује 
се тише. 
 

Кажу да не једе, мисле да 
болује од еболе. 
Не знају да тугује јер га не воле. 
Мисле и да има богиње, јер не 
излази често 

А он нема на које да оде место. 
 

Цитокинска олуја га, кажу, мучи 
сада. 
Не знају да у човеку том не 
постоји нада. 
Не мучи њега ни рак, ни куга... 
Њега мучи једно, само пуста 
туга. 
 

Немојте мислити више да га 
мучи туберкулоза 

Човека тог срце је нежно као 
мимоза; 
И не узимајте њега у реч више, 
Јер човека тог срце боли 
највише. 
 

Не боли њега срце јер болује од 
кардиопатије, 
Већ зато што у сваком људском 
упућеном њему гласу 

Чује се много антипатије. 
Зато престаните више, пустите 
човека да живи, 
Јер кад сам однесе своју душу 
на погрешно место 

Ви ћете за то бити криви.                            
                                                                                

Јована Јанковић   Iт1 
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Матуранти на Економском факултету 

Економско - трговинска школа Пожаревац 

jjануар  2020.ануар  2020.   

Турнир у КОШАРЦИ 

организације и студентски живот. 
         Овом приликом средњошколци 
су обишли Академију пословних 
струковних студија и Народну банку 
Србије. Одморили су у тржном центру 
Big fashion.  

         Са професоркама Горданом 
Вучковић, Милицом Џамић и Наташом 
Петровић ишли су ученици, матуранти 
IVе,  IVф и IVк одељења.  

Гордана Вучковић, проф. 

        

         16.1.2020 . ученици 
пожаревачке Економско-

трговинске школе кроз 
интерактивну презентацију 
упознати су са радом 
најстарије вискошколске 
установе из области 
економије. 
     Посебно су истакнути 
нови пројекти факултета, 
који су окренути развоју 
личних вештина студената и 
усвајању потребних 
практичних знања - Стартап 
и Kреативни центар и ЕKОФ 
бизнис лаб.  
      Средњошколци су 
учествовали у економском 
квизу знања, након чега су 
погледали мини 
„Рекламијаду“ са 
најзанимљивијим 
рекламама највећих 
брендова.   
        Посебно су им 
представљене могућности 
студирања на Економском 
факултету , нови смерови и 
сарадња са Лондонском школом 
екомоније, као и студентске 

          Овогодишњи кошаркашки турнир Економско-трговинске школе почео је  21.11.2019. године, а завршен је 
финалним утакмицама 24.1.2020. године. До полуфинала у мушкој конкуренцији стигле су екипе Ибица, IIIу2 , IVт1 
и STEP BACK. У финалу турнира играле су екипе Ибица и IVт1, а победу је славила екипа Ибица резултатом 41:22. 
Треће место освојила је екипа STEP BACK. 

           Најбољи играч турнира је  Душан Бјелоглав, IIIфа, а најбољи стрелац је Милош Јовановић, IIе. 
Предраг Ражнатовић, Марко Вукашиновић, проф. физичког 
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Светосавска академија 

Економско - трговинска школа Пожаревац 

jjануар  2020.ануар  2020.   

Скупштина НАПОР –а 

учествовали у драматизацији су: Никола 
Милојевић (IVтт), Јован Стојановић (IVk), 
Милица Миленковић (IVk), Марија Ацић 
(IVk), Михајло Жикић (IVk), Јована 
Ћирковић (IVk), Никола Радивојевић (IVк), 
Лука Мијајловић (IVф), Вељко Богићевић 
(IIIфа), Анђела Ћирковић (IIIфа), Марко 
Радовановић (IIтхт), Јована Јанковић (Iт1) 

и Стефан Милојевић (Iу2). 

      Затим су нам Љубица и Јелисавета 
поново запевале „Мајко Анастасија“. 

       Академија је завршена песмом 
„Маријо, славна“, коју је извео школски 
хор. Ученице у хору: Анђела Новаковић, 

Анастасија Стаменковић, Вања Савић, 
Маријана Јаковљевић, Милица Милетић, 
Кристина Петровић, Тамара Живковић, 
Јелисавета Симоновић, Јована Јевремовић, 
Анита Тољај и Љубица Николић. 

           Наставници – реализатори прoграма: 
Милена Цизлер, Тања Илић – наставници 
српског језика и књижевности, Марија 
Вељковић, наставница музичке културе, 
Татјана Докмановић, наставница ликовне 
културе, Марко Вукашиновић, наставник 
физичког васпитања и Сибинка Живановић, 
директор школе.   

Редакција 
Новинарско-информатичке секције 

         27.1.2020. у сали за физичко, 
Химном Светом Сави је започела 
Светосавка академија. 
       Директорка, Сибинка Живановић у 
уводном делу поздравила је присутне, 
честитала свима славу, а затим се 
програм наставио крозу Беседу (аутор: 
вероучитељ Дејан Костић), коју је 
казивала Александра Павловић, 

ученица IIIе. 

       Љубица Николић(IVтт) и Јелисавета 
Симоновић (IIу2) отпевале су „Везак је 
везла“, након чега је група ученика 
извела пригодан драмски комад са 
двора Немањића. Ученици који су 

           У 
периоду од  
24.1.2020. до 
26.1.2020. г. 
одржана је 9. 
по реду 
Скупштина 
НАПОР-а на 
којој су 
присуствовале 
ученица 
Невена 
Стојановић 
(IIIтт), Маја 
Марић, 
представница 
Урбан Стрима, 
и Валентина 
Миланов. 
Невена  и ја 
смо присуствовале овом догађају захваљујући сарадњи коју имамо са Урбан Стримом. На скупштини је 
анализиран годишњи извештај рада НАПОР-а и постигнути су договори о активностима у будућем периоду, а 
расправљало се и о статусу омладинског радника. Изнет је предлог за који се залажу, а то је да у будућности свака 
школа има бар по једног омладинског радника као запосленог у школи, који би радио са младима из те школе.  

Валентина Миланов, проф.  
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Трибина «Адолесценти - спој науке и праксе» 

Економско - трговинска школа Пожаревац 

jjануар  2020.ануар  2020.   

Комуникација, конфликти, насиље 

Хајровић и Сања Новаковић, док су 
ученице Срна Зорко и Јована 
Ћирковић читале одломке из књиге и 
тако присутнима давале практичне 
примере из праксе и кроз њих 
корисне савете за успешну изградњу 
здраве личности адолесцента.     
       Ученици, родитељи и наставници 
су са великом пажњом и 
интересовањем пратили њихово 
излагање.  
       Било је обавезно присуство сви 
ученика чланова Ученичког 

парламента, а позвани су били и сви 
остали које занима ова тематика. 
Родитељима је ауторка указала на 
значајне развојне карактеристике 
адолесцента, на неке од најчешћих 
изазова са којима се суочавају, а 
дала је и практичне савете како да се 
ти изазови превазиђу на што бољи 
начин. 
            Организатор трибине је Сања 
Новаковић.         

Редакција 

Новинарско-информатичке секције 

         29.1.2020. у Малој сали Центра 
за културу одржана је трибина 
„Адолесценти – спој науке и праксе“ 
за ученике наше школе, њихове 
родитеље и наставнике.  
       Гост на трибини је била ауторка 
истоимене књиге Оливера Хајровић, 
психолог са 25 година 
психодијагностичког и 
психотерапијског искуства у раду са 
децом, младима и њиховим 
родитељима.   
       Трибину су водиле Оливера 

 29. 1. 2020.  - одржана изложба ученичких радова на тему „Комуникација, конфликти, насиље“ у холу нове зграде.  
           Трочлани жири у саставу: Оливера Хајровић – психолог и психотерапеут, Маја Марић – омладински радник у 
удружењу Урбан Стрим и Сибинка Живановић — директорка школе, изабрао је три постера која су награђена. То су 
постери ученика следећих одељењских заједница: прво место – одељење IIу2, друго место - одељење IIк и треће 
место - одељење  IIIк. 

Сања Новаковић, школски педагог  
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Војна обука из области одбране 

Економско - трговинска школа Пожаревац 

jjануар  2020.ануар  2020.   
Турнир у КОШАРЦИ - девојке 

                30. 1. 2020. г.   предавање на тему „Војна обуку из области одбране“ за ученике завршних разреда одржао 
је мајор Жељко Фуштић у сали за физичко. 

            Финале овогодишњег кошаркашког турнира у женској конкуренцији одиграно је 30.1.2020. године. У 
финалу турнира играле су екипе Техничке грешке и Змајеви, а победу је славила екипа Техничке грешке 
резултатом 37:10. Треће место освојила је екипа IIIт2. 
           За најбољу играчицу турнира проглешена је  Андријана Обрадовић (Iтхт), а за најбољег стрелца женског 
турнира Милица Нешовановић (IIIк). Најбољи играч и стрелац су награђени пригодним пехарима. 

Предраг Ражнатовић, Марко Вукашиновић, проф. физичког 
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Успешно учење - стилови и методе 

Економско - трговинска школа Пожаревац фебруар  2020.фебруар  2020.   
Састављање тестова и оцењивање 

                10. 2. 2020   организована је интерна обука “Стилови учења ученика; Методе учења”, реализатори су проф. 
Валентина Миланов и педагог Сања Новаковић.  
 У веселој атмосфери, колеге су размењивале идеје, креирале своје радне материјале и дискутовале о својим 
искуствима у примени појединих метода у настави. 

Сања Новаковић, школски педагог 

            7. 2. 2020. године организована је интерна обука “Састављање тестова и оцењивање” чији су реализатори 
били проф. Весна Животић и педагог Сања Новаковић. 
             Радна атмосфера на обуци говори о преданости и интересовању колега за сопствено усавршавање и 
напредовање у каријери.  

Сања Новаковић, школски педагог 

Мај 2020. НОВИ ХОРИЗОНТИ Мај 2020. НОВИ ХОРИЗОНТИ ––  4343--    



Национални «Пословни изазов» 

Економско - трговинска школа Пожаревац фебруар  2020.фебруар  2020.   

Школско такмичење из енглеског језика 

                28. 2. 2020   
организовано је школско 
такмичење из енглеског 
језика, на коме су 
учествовали следећи ученици: 

Милица Манић IV т1 

Катарина Шербановић IV т1 

Адриана Ашанин IV тт 
Анђела Перић IV к 

Филип Стевић IV  т1 

Стефан Николић IV т1 

Вук Станојевић IV ф 

Јован Милић IV ф 

Прво место је освојила: 
Адриана Ашанин IV тт 

Друго место: 
Милица Манић IV т1 

Треће место: 
Анђела Перић IV к 

Милица Џамић, проф. 
енглеског језика 

            20. и 21.  2. 2020. године у Београду одржано је национално такмичење средњошколаца у предузетничким 
вештинама “Пословни изазов”. Такмичење је окупило 90 такмичара из скоро 70 школа из Србије. Такмичари су 
распоређени у 18 тимова. Нашу школу је представљала Верица Недељковић ученица трећег разреда финансијског 
администратора, ментор Валентина Миланов. 
          Задатак за тимове је био да осмисле производ или услугу која је намењена студентима и омогућава им 
квалитетнији живот у неком од универзитетских градова, имајући у виду шта све чини студентски живот. 
          Верица је била у тиму број  13, а њихова идеја се односила на пружање простор за извођење праксе студената, 
уз подршку ментора, практичара.  
          На такмичењу су се чуле бројне занимљиве идеје а победила је идеја тима бр. 5 кога су чинили средњошколци 
из Сокобање, Лесковца, Пожеге, Бача и Београда. Идеја се састојала у чет саветовању студената, изради планова и 
програма рада студента, одржавање моралних онлајн трибина и других услуга које би се појавиле као актуелне 
потребе студената. 

Ментор: Валентина Миланов 
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ПРВИ  ПУТ  НА  КЊИЖЕВНОЈ  ОЛИМПИЈАДИ  

Економско - трговинска школа Пожаревац фебруар  2020.фебруар  2020.   

Знамените личности на динарским новчаницама 

      

28. 2. 2020 .  
предавачи из 

Народне банке 
су одржали 

предавање и 
квиз ученицима 

наше школе.  

У квизу 
„Знамените 
личности на 
динарским 

новчаницама”, 
учествовали су 

ученици IV 
разреда 

подељени у 
тимове од по 5 

ученика.  

                 

Победничку екипу су чиниле: Марина Јовановић, Срна Зорко, Јелена Петровић,  Анђела Стојановић  и Јована 
Миљковић. Победничка екипа се пласирала на други ниво такмичења. 

Сања Новаковић, школски педагог 

          Друштво за српски језик и књижевност од 
2012/2013. године организује такмичење 
подстицајног назива „Књижевна олимпијада“. 
Ове године и наша школа је први пут 
учествовала. 
         Срећна сам што сам достојно представила 
своју школу и донела друго место на 
Општинском такмичењу из књижевности. Било 
је то занимљиво искуство праћено великом 
жељом за читањем и стицањем новог знања. 
Због ситуације која нас је задесила, нисмо 
наставиле са радом, али уздамо се у следећу 
школску годину и ишчекујемо је. 
         Огромна захвалност мојој професорки 
Драгани Мратић која је веровала у мене и тиме 
ме подстакла, саопштила резултате и поделила 
радост са мном. 

                         Милица Јевремовић,  III тт 

Мај 2020. НОВИ ХОРИЗОНТИ Мај 2020. НОВИ ХОРИЗОНТИ ––  45 45 --    

РЕЧ 
 

Непоновљиво, 
незаборавно, 

неописиво 

осећање 

бити 

у 

епицентру 

нечијих 

мисли, 
осека 

у 

бујици 

негативности, 
пучина 

у 

вреви, 
епитет, 

незаборав. 
Плаветнило си. 

 

Милица Јевремовић,  III тт 



Алкохолизам и његов утицај на младе 

Економско - трговинска школа Пожаревац март   2020.март   2020.   
Трибина удружења «1 у 10 милиона» 

                11. 3. 2020 . године,  др. Јасмина Медурић у оквиру сарадње школе и Саветовалишта за младе, одржала је 
предавања ученицима II фа, II к и  III у1, на тему  "Алкохолизам и његов утицај на младе” 

Сања Новаковић, школски педагог 

            3. 3. 2020. године одржана је трибина о безбедности у саобраћају. Организатор је, у сарадњи са Агенцијом за 
безбедност саобраћаја, председник удружења названог «1 у10 милиона» Милан Митић, који је говорио о сопственом 
искуству када је, возећи мотоцикл, пребрзо и под дејством алкохола, преживео тежак удес. Лекари су му давали мале 
шансе да преживи, а он је успео и управо је из тог разлога своју организацију назвао «1 у 10 милиона» 

Редакција новинарско-информатичке секције 
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«Аристотелова филозофија» 

Економско - трговинска школа Пожаревац март   2020.март   2020.   
«Географски аспекти и кухиња Кине» 

                11. 3. 2020 . године, колегеница Марина Миљковић је са  ученицима IV тт одељења одржала угледни час 
“Аристотелова филозофија”, презентација пројектне наставе. 
 Захваљујемо се колегеници што је са колегама поделила искуство везано за планирање и реализацију 
пројектне наставе, а ученике похваљујемо за изузетно залагање, јасноћу у презентовању филозофских идеја, вештину 
јавног наступа.                                                                                             Сања Новаковић, школски педагог 

            4. 3. 2020. године Угледни час у IIIу2, «Географски аспекти и кухиња Кине», корелација предмета Националне 
кухиње и Географија, наставници реализатори - Данијела Николић и Саша Обрадовић.  
            Часу присуствују ученици Iy2, IIIу2 и IVк и наставници из стручног актива и остале колеге.  

Редакција новинарско-информатичке секције 
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Економско - трговинска школа Пожаревац март   2020. 
Угледни  часови 

13.12.2019. - угледни час Тање Илић и Гордане Вучковић у II т2, “Стављање ознакe на робу—маркирање” 

Мај 2020. НОВИ ХОРИЗОНТИ – 48-  

 12.12.2019. — угледни час  Мирјане Јокановић, Анђелке Стојићевић, Татјане Шкорић Крајић  у одељењу II е 

5.3.2019. угледни час Саше Николића  – ВИНО И ВИНАРИЈЕ, одељење III у1, присутни и ученици II у2 

20. и 21. 3. 2019. – угледни час  Данијеле  Kрсмановић „Наркоманија“, присутни ученици одељења II фа и II тт 
Сања Новаковић, школски педагог 



Економско - трговинска школа Пожаревац март   2020.март   2020.   
Осмомартовска продајна изложба УК “ЕКОрација”   

6.3.2020.  организована је 
осмомартовска продаја у холу 
нове зграде у времену од 10:30 
до 16:30, а продавци су биле две 
екипе чланова УК трећег разреда 
финансијски администратори: 
Јевремовић Дајана и Јевтић 
Марија и Бјелоглав Душан и 
Томић Вељко. Договор чланова УК 
је да се од зарађеног новца у току 
школске године помогне 
ученицима који би да иду на 
матурантску екскурзију. 

Мирјана Ђусић, одељењски 
старешина 
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          У складу са Одлуком о проглашењу 
ванредног стања на целој територији 
Републике Србије, која је ступила на снагу 
15. 3. 2020. године, установе образовања 
и васпитања  нису радиле од понедељка 
16. 3. 2020.године. 
          Школе су добиле потребне 
информације и упутства за организовање и 
спровођење наставе на даљину почевши 
од уторка 17.3.2020. године.  
           Ученици су добијали упутства за 
вежбање, израду домаћих задатака, 
писање есеја, израду презентација, које су 
израђивали и достављали наставницима 

путем мејла или друге образовне платформе, о чему су ученици били 
обавештени од стране одељењских старешина. Све важне информације о 
организацији рада и реализацији наставе на даљину могле су да се пронађу 

на сајту наше школе.                

21.4.2020. Национално такмичење “Етичка дилема” Као и прошле године, 
на овом такмичењу наша школа је имала једног представника и то је 
Верица Недељковић, ученица трећег разреда смер финансијски 
администратор. Ово такмичење се састоји у писању састава од најмање 
500 речи у коме ученик анализира ситуацију постављене етичке дилеме и 
износи свој критички став. Овогодишња тема била је везана за 
фармацеутску индустрију.  

22.4.2020. Нациионално такмичење “Титан” У овом онлајн такмичењу које 
је кренуло 22. априла учешће је узело 6 ученика наше школе који су били распоређени у 3 тима: тим ИБИЦА 1 
Благојевић Марко и Илић Алекса, тим ФАНТОМИ Богићевић Вељко и Обренковић Немања и тим ВЕР-ДУ Верица 
Недељковић и Душан Бјелоглав. Сви ученици су трећи разред смер финансијски администратор и чланови  

УК ,,ЕКОрација". Тимови су прошли прва два круга такмичења, али ни један није успео да прође у трећи круг, у 16 
најбољих.  

29.4.2020. Полагање другог дела за Пасош предузетничких вештина Ученици Недељковић Верица, Илић Алекса, 
Милојевић Милена, Јевремовић Дајана и Милорадовић Ивана су полагали други део испита за Пасош предузетничких 
вештина, тест самопроцене и сви ученици су успешно завршили. Сви ученици су трећи разред смер финансијски 
администратор и чланови УК ,,ЕКОрација" који су стекли практично искуство и знање учешћем у продајним 
изложбама, пословним изазовима, ученичком предузетништву и низу других ваннаставних активности. 

Мирјана Ђусић, ментор 

Онлајн Одељењска и Наставничко веће 

Онлајн ТАКМИЧЕЊА 



Економско - трговинска школа Пожаревац април април --  мај   2020.мај   2020.   

Онлајн сајам професионалне оријентације  
 

11. 5.2020.   наша школа 
учествовала на онлајн Сајму 
професионалне оријентације за 
ученике основних школа 

Сања Новаковић, школски 
педагог 
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УЧЕНИЦИ -  Анкетирање ученика спроведено у исто време када и анкетирање наставника, на исти начин. У 
анкетирању је учествовало 629 ученика наше школе. На слици су приказане само неки од одговора ученика. 

Сања Новаковић, школски педагог 

НАСТАВНИЦИ - Анкетирање је спроведено три недеље након што је настава почела да се реализује на даљину  од 6. 
до 10. 4. 2020., путем Гугл упитника. У анкетирању је учествовало 58 наставника наше школе. 

На слици су приказани неки од одговора наставника. 

Анализа анкета о раду у онлајн окружењу 


