
РЕЧ УРЕДНИШТВА 

 

Традиционално обраћање уредника часописа Економац плус читаоцима 

углавном је садржавало најаву неких нових рубрика. Овога пута, да бисмо избегли 

понављање, само ћемо се захвалити свима онима који су дали свој допринос у креирању 

и изради часописа, а то су, пре свих, ученици наше школе. 

Уосталом, ученицима је часопис првенствено и намењен. Овај број ће бити 

огледало рада Економско – трговинске школе у претходној години, па ће нас и 

подсетити на неке догађаје које смо, можда, заборавили. Свима вама који будете 

листали Економац плус желимо да уживате и пронађете неку рубрику која ће вам се 

допасти. 

 

Уредништво 
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ИНТЕРВЈУ СА ДИРЕКТПРПМ 

1. Кпликп дугп сте на месту директпра ЕТШ и какп гледате на прптекле гпдине? 

Функција директпра 

ЕТШ ми је дпдељена 

ппшеткпм априла 2011. 

Гпдине. Некакп у истп 

време примљена је и Јпвана 

Лазпвић на местп педагпга 

щкпле такп да нам је први 

радни дан прптекап јакп 

занимљивп, мени на 

заједнишкпј седници актива 

директпра средоих щкпла у 

Вроашкпј Баои и 

ппмпћникпм министра 

прпсвете Р. Србије, а Јпвана 

је била на службенпм путу у 

Бепграду. Пд тада прпщлп је 

гптпвп седам гпдина и 

крајем 2018 биће пбјављен 

нпви кпнкурс за избпр 

директпра Шкпле. 

Једнпм решју пунп се 

радилп, у ппшетку 

најважнији задатак бип је 

да се вратимп у матишну зграду и пдрадимп све ппслпве на санацији и рекпнструкцији ппсле 

земљптреса пд 3. 11. 2011. гпдине, када је Пкпла претрпела знашајна пщтећеоа, а дпста ппрема 

и ушила трајнп пщтећенп. Памтим тп време пп пгрпмнпм труду и залагаоу да у најкраћем 

мпгућем рпку вратимп щкплу деци, а да изврщени радпви буду максималнп квалитетни. Сви 

смп дали дппринпс, нащи прпфеспри и ушеници, али и щира друщтвена заједница. 

Затим брпјне награде и признаоа, кпја су нащи ушеници заједнп са свпјим прпфесприма 

псвпјили на брпјним такмишеоима. Мпгли смп да видимп ентузијазам младих и искуствп 

прпфеспра да се псвпје највища признаоа. Мислим на прва места са републишкух такмишеоаиз 

уже струшних предмета, али и I, II и III места на такмишеоима рецитатпра, беседе и српскпг 

језика и коижевнпсти (Трщић). Ту су брпјна признаоа и у сппрту, какп у мущкпј, такп и у 

женскпј кпнкуренцији псвпјена на нивпу града и пкруга у екипним сппртпвима, али и у 

атлетици. Стекли смп бпгатп искуствп, а сада пстаје бпрба да щтп дуже пстанемп на врху. 

Ппвпдпм јубилеја, 59 гпдина пд псниваоа, нащи ушеници су приредили ппзприщну 

представу Зпна Замфирпва, кпја је пдущевила све присутне. Сваке щкплске гпдине пред нама 

су ппстављени циљеви, кпје смп са успехпм пстваривали, а иза свакпг успеха стпји пгрпман рад 

и залагаое свих шланпва щкпле.  



 

2. Кпликп је тежак и пдгпвпран ппсап директпра? 

Сваки нпв ппсап је изазпв, за нас прпфеспре ппстати директпр щкпле мпжда је највећи 

изазпв пд свих. Ппред рукпвпдећег тима директпр је впдећа фигура и плишеое свпје щкпле. 

Мпрате бит физишки и менталнп вепма шврсти. Бити први међу једнакима у щкпли, у свету кпји 

се меоа никад раније виђенпм брзинпм, захтева да желите да радите тај ппсап и да се увек 

питате мпжемп ли следећи пут да урадимп јпщ бпље. Ппсап директпра се свпди на три дела: 

предвпђеое, меначмент и администрацију. Сва три дела су међуспбнп ппвезана и не мпгу се 

раздвпјити.Реалнпст је да свакп мпже да ппгрещи, направи превид или забправи да уради 

нещтп битнп с’ времена на време.  

Предвпђеое знаши да пренпсите свпју визију свима пкп вас, да је присутна жеља да 

утишете на људе и исхпде.Кап директпр ви сте увек пдгпвпрни за свпје ппступке, а пдгпвпрни 

сте и пред закпнпм. Реши и радое директпра мпрају бити убедљиве. Мпрате имати сппспбнпст 

да се брзп ппправите пд разпшараоа и да ппседујете емпципналну снагу. Ппд меначментпм 

мислимп на сппспбнпст да успещнп пбавимп ппсап кпристећи све ресурсе кпји су нам 

дпступни. 

3. Кпји је бип најбпљи савет кпји сте дпбили када сте ппстали директпр? 

‘’Кап директпр имате ппсап да служите другима.’’ Савет кпји никада нисам забправип. 

Један пд најбпљих савета за директпре щкпла увеше усредсреде на пснпве и да не ппкущавају 

да на себе преузму превище. У нащпј щкпли имамп задатак да пружимп најбпље пбразпваое 

свпјим ђацима, да пвладају вещтинама кпмуникације, желимп да пунп шитају, да сваки ђак 

развија свпј таленат, пхрабрити ушенике да верују у себе и да ппкущају да пстваре максимум 

свпјих мпгућнпсти и да тпкпм щкплпваоа теже јединству теприје и практишнпг рада и на крају 

щкплпваоа буду успещни тргпвци, екпнпмски технишари, службеници псигураоа, 

кпмерцијалисти итд. Циљ је задржати квалитет наставе, максималнп кпристити технплпгије у 

предаваоу и ушеоу и такп пратити технплпщке прпмене. Желимп да нащи ушеници буду 

најбпље мпгуће припремљени за рад у кпмпанијама и свпј живпт ппсле щкпле. Да негујемп 

предузетнищтвп (у пбразпваоу), тј. ппдстишемп ушенике на креативнпст и дпвитљивпст, развпј 

лишних квалитета и ставпва. 

4. Кпји су вам припритети наредних гпдина? 

Штп се зграде тише, успещнп заврщити санацију ппсле земљптреса, а тп знаши заврщне 

радпве на фасади зграде Екпнпмске щкпле и Гимназије у Дпситејевпј улици. Затим кпнашнп 

уреедити щкплски прпстпр тј. рукпметнп и кпщаркащкп игралищте са западне стране щкпле. 

Заједнп са управпм краљевашке Гимназије ушинити све какп би изградили фискултурну салу за 

ушенике пве две щкпле. 

 

 

 



Зависност од друштених мрежа и  ''паметних''  телефона  
 

 

Живимо у времену када је нормално да имамо профиле на 

више друштвених мрежа као и паметне телефоне, таблете и 

слично. Тешко нам је да признамо, чак и нама одраслима да 

смо, може се слободно рећи постали ''зависници'' од истих. 

Овај текст није намењен да шаље поруку да то није добро и 

да не треба то да користимо већ само да мало размислимо о 

рационалнијој употреби тих уређаја и друштвених мрежа.  

Вероватно сте чули од ваших родитеља, бака и дека како су 

се некада млади више дружили, више излазили, 

осмишаљвали разнедруштвене игре а данас, признаћете све 

се своди на ''четовање'', групно дописивање на виберу, 

качење слика на инстаграму и слично. 

Колико далеко је отишла завист свих нас а вас као 

тинејџера највише говори и податак о новим страховима 

односно фобијама које су се јавиле и које су психијатри 

дефинисали.  

Да ли сте ухватили себе када сте ван домета, односно без инетрнета на телефону да 

панично гледате сваки минут у телефон, нервирате се, можда знојите или цупкате 

ногама од нервозе?! 

Психијатри у Великој Британији дефинисали су нову врсту фобије ткз: 

НОМОФОБИЈУ (кованица no – mo састављена од прва два слова енглеских речи no i 

mobil) – ирационални страх да ће особа остати без мобилног телефона а самим тим и 

без могућности коришћења друштвених мрежа.  

Иако на ову врсту понашања можемо гледати као на фобију, она је само симптом нечег 

дубљег а то је завист од мобилних телефона. Ова врста зависности је далеко више 

присутнија код млађе него код старије популације. Док су старије генерације 

формирале своју личност у време када нису постојали паметни уређаји, млађе 

генерације изграђују своју личност користећи мобилни телефон односно његове 

могућности. Број ''лајкова'' на одређеном статусу или фотографији говори о изгледу 

односно понашању одређене особе. Што је њихов број већи особа је популарнија а 

самим тим и већа у својим очима. То није и не треба да буде мерило нечијег успеха у 

животу.  

Нека истраживања показују да се  поједине особе друже са мобилним телефоном и до 

девет сати дневно што је признаћете превише. Неки истраживачи то повезују са 

страхом да се не буде у контакту, да се буде изолован, а други са страхом од 



пропуштања, тј.са страхом да особа неће бити у току са дешавањима на друштвеним 

мрежама.  

Посебна је тема коришћење мобилних телефона на часовима односно у школи што је 

забрањено и због чега ученици професорима задају главобоље. 

Закључак овог текста је да покушате да рационално користите ове уређаје и друштвене 

мреже, да се више дружите ван истих, односно у природи, да бар у школи не користите 

ове уређаје како за неку годину не би добили ову фобију и самим тим постали роб 

паметних телефона.  

У животу постоји много лепих ствари у којима истински можете уживати као што је 

нпр.природа, дружење, одлазак на излете, спортска дешавања, концерте и све то без 

коришћења телефона...јер запамтите поента није да се сликате и објавите то на 

друштвеној мрежи већ да се ви добро проведете и добро осећате без потребе да стално 

гледате у тај мали чудесни екран.  

 

 

                                                                                                                  Педагог 

                                                                                                  Јована Лазовић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАРЛАМЕНТ ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ 
 

Кап председница парламента мпрам рећи 

да је пве гпдине склпп парламента вепма 

занимљив. Тп су пре свега дпбра деца, креативна, 

пуна идеја, и спремна да преузму иницијативу какп 

би ппбпљщали ствари у свпјпј пкплини. Желим се 

пвпм приликпм захвалити свима кпји су 

ушествпвали и ппмагали у акцијама кпје смп 

пдрадили. Пстварили смп пдлишну сарадоу са 

Канцеларијпм за младе града Краљева. 

Ппщтп велики брпј деце кап прпфеспра нису 

упућени у рад парламента, украткп ћу навести 

акције кпје смп дп сада спрпвели: 

1. Пбележили смп Светски дан тплеранције, 

такп щтп смп припадниима рпмске наципналнпсти 

прганизпвали приредбу и направили 50 пакетића. 

На шелу пве акције била је прпфеспрка Весна 

Драгпјевић 

2. Пбележили смп Светски дан бпрбе прптив 

сиде. 

3. Наставили смп традицију прављеоа 

пакетића за специјалну щкплу “Ивп Лпла Рибар”, и 

и пве гпдине усрећили малищане у специјалнпј 

щкпли. 

4. Прганизпвали смп хуманитарну акцију 

прикупљаоа нпвца за нащег суграђанина Тпдпра 

Глищићау нпвпј Хали Сппртпва. Пвп је једна пд 

акција кпјпм се највище ппнпсимп. Прганизатпри 

пве акције били су Марија Вушетић, Михаилп 

Милпщевић и Спфија Гајпвић. 

5. Презентација дуалнпг пбразпваоа. 

6. Привпдимп крају сређиваое 

ушипнице у ппдруму, кпју планирамп да 

ппремимп кап креативни кутак за децу. 

Приликпм спрпвпђеоа акција мпрам 

нагласити да смп прпвели квалитетнп време 

дружећи се, уппзнајући другаре из разлишитих 

пдељеоа и из разлишитих гпдина, и тада су 



деца све вище сугерисала да се пдржавају баннаставне активнпсти у кпјима ћемп се вище 

дружити, щтп дпнекле ми ппкущавамп да спрпведемп у делп. Такпђе, на састанцима 

парламента се лепп забавимп ппред тпга щтп смищљамп нпве акције. Дп краја щкплске гпдине 

имамп у плану да спрпведемп јпщ некпликп акција. Свакп кп има неку идеју веану за щкплу 

или неку хуманитарну акцију мпже слпбпднп дпћи на састанак парламента и представити је, а 

ми ћемп са задпвпљствпм саслущати. 

 



Ученица Економско –трговинске школе Недељковић Радмила IV-3 
  

Мпје име је Радмила Недељкпвић. Ушеница сам шетвртпг 

разреда Екпнпмскп – тргпвинске щкпле у Краљеву, смер- 

кпмерцијалиста.Мпја жеља је пдувек била да упищем екпнпмску 

щкплу. Када сам уписала пву щкплу била сам вепма срећна, надала 

сам се увек најбпљем. Прве гпдине мпг пбразпваоа схватила сам 

да сам направила прави избпр приликпм избпра средое щкпле. 

Шкплу нисам дпживљавала самп кап пбавезу ушеоа и дпбијаоа 

пцена, већ сам щкплу схватила кап мпј пзбиљан задатак. Схватила 

сам да ушим за мпје дпбрп и за свпју будућнпст, увек сам вплела да 

сазнам вище. Стекла сам мнпгп знаоа кпје ћу из пве щкпле 

ппнпснп изнети. У щкпли сам стекла мнпгп пријатеља и схватила 

сам да щкпла није самп ушеое, већ је и щкпла дружеое са свпјим пријатељима. 

Најлепще тренутке мпг живпта дпживела сам у ушипницама и на хпдницима пве щкпле, 

тп је пнп шега ћу се увек сећати и пнп щтп ћемп препришавати. Мпје великп залагаое, 

ушеое, амбиција, хумпр и уппрнпст су пнп шиме се мпгу ппхвалити. Битнп је да се 

никада не пдустане, наравнп свакпме се мпже десити да некада ппгрещи,али тп никакп 

не сме да пбесхрабри ушеника, већ пн мпра да настави даље и да се бпри. Све пнп щтп 

сам видела и наушила у пвпј щкпли кпристиће ми у живпту. Стешена знаоа нам служе 

кап капитал кпји нпсимп из пве щкпле и улажемп у друге прпјекте .Пдазвала сам се 

мнпгим ваннаставним и щкплским акцијама кап щтп су: „Један слаткищ један псмех“, 

„Стпп тргпвини људима“, „Стпп насиљу“, „Недеља парламентаризма“, „Чеп за 

хендикеп“ и мнпгим другим хуманитарним акцијама и радипницама пве щкпле.Мпгу 

се ппхвалити и тиме да за време мпг шетвпрпгпдищоег щкплпваоа нисам имала 

ниједан изпстанак, пва ситуација је вепма специфишна. У свим разредима дп сада била 

сам пдлишан ђак. Лепп је щтп је мпј труд и мпј рад запажен и награђен. Прпглащена 

сам за дпбитника Светпсавске награде кпју дпдељује ппщтина града Краљева. Труд, 

рад,залагаое и ушеое кад тад исплива на виделп, увек треба бити уппран у живпту. 

Велику ппдрщку имам пд прпфеспра Екпнпмскп – тргпвинске щкпле, кпји су ту увек да 

ми ппмпгну. Мптивищу нас и не дппущтају да ни на трен пдустанемп пд свијих 

снпва.Управп пни су најзаслужнији за мпје успехе, јер да није оих ја не бих имала пд 

кпга да наушим. Сваки прпфеспр пве щкпле је љубазан, разуман и ппжртвпван свакп пд 

оих на најбпљи нашин нама пренпси свпје знаое и труде се да нас на најбпљи нашин 

ппуше и да нас из пве щкпле испрате кап пбразпване људе, кпји ће сутра у живпту 

успети. Највећу ппдрщку сам имала пд мпг разреднпг старещене Љиљане Трајкпвић. 

Никада нисам мпгла да ппмислим да ћи имати најбпљег разреднпг старещину. Пна је 

за мене увек ту да ппмпгне,да савет, пбјасни... Пна је мпја највећа ппдрщка. Заиста се 

захваљујем свим прпфесприма, и пнима кпји су ми предавали и пнима кпји ми нису 

предавали, на ппдрщци! Пвим путем се захваљујем и директпру Екпнпмскп – 



тргпвинске щкпле Мирку Миладинпвићу. Пва щкпла је за мене најбпља щкпла кпју 

шине љубазни прпфеспри, директпр и пспбље пве щкпле. Планирам да упищем 

Екпнпмски факултет у Крагујевцу и да наставим истим темппм у ушеоу.НЕДЕЉКПВИЋ 

РАДМИЛА IV-3 

 

Дпдела Светпсавске награде ученици Недељкпвић Радмили – пријем кпд 

градпначелника 

Ушеница шетврте гпдине наще щкпле Недељкпвић 

Радмила прпглащена је за најбпљег ушеника Екпнпмскп – 

тргпвинске щкпле и дпбила је Светпсавску награду кпју 

дпдељу ппщтина града Краљева. Дана 26. јануара 2018. 

Гпдине урушена јпј је Светпсавска награда за најбпљег 

ушеника щкпле. Дпдели награда присуствпвали су 

градпнашенлик Краљева Предраг Терзић,нашелник щкплске 

управе Бпјана Маринкпвић, директпри пснпвних и средоих 

щкпла, разредне старещине награђених ђака и ппрпдица и 

пријатељи ђака.Светпсавска награда је за мене једнп 

великп признаое и велика награда кпју сам псвпјила. Пвп је 

за мене ппдстрек да будем јпщ бпља и успещнија и да 

испуним свашија пшекиваоа. Кап награду дпбили смп коигу 

прпфеспра Драгпљуба Данилпвића- Манастир Жиша центар 

Архиепискппије, Епархије и сабпра у средоем веку. 

  

 

 

 

 

 

 

 



РЕЧ ИМА БИВШИ УЧЕНИК 

Следећи корак... 

Иакп пвп није први шланак кпји пищем за щкплски шасппис, шини ми се да је теже 

написати га пд билп кпг претхпднпг. Из једне щкплске клупе прећи у другу, и није на први 

ппглед нека нарпшита прпмена, али ипак, та щкплска клупа кпју је мпја генерација напустила 

пре две гпдине, делује ми сада малп дража. И све је, мпжда, билп малп једнпставније. Па и 

писаое шланка за щкплски шасппис...  

Није се, дакле, мнпгп тпга прпменилп, али ипак 

сасвим дпвпљнп да се неке ствари мпгу сагледати другим 

пшима. Једнп је сигурнп: у праву су када кажу да је избпр тпг 

нареднпг кпрака, накпн средое щкпле, тпликп важан, и да 

мпже заиста пунп утицати на све другп щтп накпн тпга 

дплази. При тпме, треба знати да не ппстпји један, свима 

предпдређени пут кпјим сви треба да крену - прави избпр 

је самп пнај кпји сами направимп.   

Свакакп, свима бих ппжелеп да, накпн щкпле, 

наставе даље уписавщи факултет кпји желе. Али, самп 

укпликп тп заиста и желе, и акп је бащ тп пнп у шему се 

прпналазе и щтп им неће бити, самп пп себи, зампрнп. Нема лаких нити тещких факултета – 

пнп щтп некп савладава са лакпћпм, другпј пспби прпстп не пдгпвара, али тп не знаши да се, у 

некпм другпм пкружеоу, не би саврщенп снащап, или снащла. Збпг тпга, избпр мпрамп 

правити сами. И када нам пкплина, ппрпдица, друщтвп, желе најбпље, не мпгу нас никада такп 

дпбрп саветпвати кап щтп ми сами мпжемп ппзнавати себе, и свпје таленте, свпје преднпсти, 

али и мане. Тп, наравнп, ппдразумева и велику пдгпвпрнпст – али ипак, најбпље је сампсталнп 

дпнети пдлуку, па макар пна била и ппгрещна.  

Верпватнп је свима, већ пдавнп, дпсадилп пнп шувенп питаое: „Шта ћещ да упищещ?“. 

Најбпљи пдгпвпр – пнп щтп будем желеп. Није шак притпм тпликп битнп ни да ли је факултет 

државни или приватни, у кпм граду, на кпм универзитету, јер, на крају, ни најбпља институција 

на свету не мпже ппмпћи акп некп прпстп не жели да се ппсвети пнпме у щта се упустип. 

Некпме је мпжда мнпгп драже да накпн щкпле ппшне да ради, јер, акп се пспба у тпм тренутку 

прпнађе у струци кпја је занима, тп је свакакп бпљи пут пд седеоа у клупи самп затп щтп је 

некп рекап да такп треба... Мнпгп се успещних људи пдлушилп на такав кпрак. За свакпга 

ппстпји самп оегпв, јединствен, прави пут.  

За щта гпд да се пдлуше, свпјим млађим кплегама желим пунп среће. А щтп је 

најважније - щкпла у кпјпј су сада им пружда дпвпљнп знаоа да се, без прпблема, мпгу снаћи 

на билп кпм српднпм факултету, билп где, па шак и на факултетима у некпј пптпунп другпј 

пбласти. Све је на вама! 

 

Бпјан Цвијанпвић  



ТАКМИЧЕЊА, ТАКМИЧЕЊА..... 
Извештај са Републичкпг такмичеоа из српскпг језика 2017. гпдине 

Републишкп такмишеое из српскпг језика пдржанп је 27. маја  2017-те гпдине у Трщићу, 

пкупивщи мнпге такмишаре из целе Србије. Ушеница другпг разреда, Наталија Впјинпвић, 

псвпјила је другп местп. 

На такмишеоу су ушествпвале гимназије и средое струшне щкпле из целе Србије. Накпн 

Регипналнпг такмишеоа, на кпјем је наща щкпла заузела првп местп, на Републишкпм 

такмишеоу ушествпвалп је 83 такмишара. 

Двпдневни бправак у Трщићу, рпднпм селу Вука Карачића, прптекап је лепп и 

интересантнп, а мнпги су пстали изненађени шиоеницпм да и средое струшне щкпле, уз рад и 

љубав према пдређеним пбластима, мпгу ппстићи велике успехе, кап и Гимназије 

Ппщавщи на такмишеое, без икаквих пшекиваоа, резултат је и за мене представљап 

вепма пријатнп изненађеое. Иакп награда није била прпдукт великпг рада у 2017-пј гпдини, 

већи љубав кпја датира шак из ранпг детиоства и ушеоа јпщ крпз пснпвну щкплу, непшекивани 

успех свакакп и даље сматрам једнпм пд најдражих “круна свпга рада” прве пплпвине 2017. 

Гпдине, а мпжда и целе гпдине уппщте. Са мнпм је на такмишеоу била и прпфеспрка српскпг 

језика и коижевнпсти, кпја је такпђе заслужна за ппстигнут успех. Велику заслугу придајем и 

шитавпј Екпнпмскп-тргпвинскпј щкпли, мнпгим, какп заппсленима, такп и ушеницима, за велику 

ппдрщку и разумеваое. Пнп ме је увек ппдстицалп на даљи рад и пмпгућавалп ми да се. Ппред 

усаврщаваоа у струшним предметиа, бавим и пбластима кпје највище вплим, језикпм и 

коижевнпщу, из кпје сам прпщле гпдине псвпјила другп местп на Регипналнпм такмишеоу. 

Ппдрщка мнпгих ушеника такпђе је била велики ппдстрек. Затп, данас. Са ппнпспм мпгу рећи да 

награда није била самп мпј успех, већ и успех целе щкпле, без кпје мп, и да не ппстпји, никада 

не би мпгла бити драга и знашајна кап щтп данас јесте! 

Наталија Впјинпвић III4 

2018-та 

КОИЖЕВНА ПЛИМПИЈАДА Пкружнп такмишеое: Наталија Впјинпвић 2. местп, 

Јана Христпв 2. местп. Ппщтинскп такмишеое Наталија Впјинпвић 1. местп, Јана Христпв 

2. местп.  Маща Манпјлпвић 2. местп.  – Прпф. Марија Филиппвић 

СРПСКИ ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА Ппщтинскп такмишеое: Јана Христпв 2. местп, 

Маща Манпјлпвић 3. местп, Наталија Впјинпвић директан пласман. – Прпф. Марија 

Филиппвић. 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Ппщтинскп такмишеое: Кристина Радисављевић  1. местп, 

успещнп ушещће на пкружнпм. – прпф. Вукпвић Дущица. 

ИСТПРИЈА Ппщтинскп такмишеое: Аксић Александар, Урпщ Милпщевић и Ђпрђе 

Стпјанпвић прплазак на пкружнп такмишеое. 



НЕШТО О НАМА 
 

Причу о нама не можемо започети а да се не осврнемо на прошлост, на сам почетак. 

Далеке 1955/56. године уместо Друге потпуне мешовите гимназије настала је Економска 

средња школа. У четири одељења, ту прву генерацију, чинило је свега 157 ученика. Многи од 

њих своју професионалну и животну судбину везали су за Економску школу у Краљеву. И тада 

се у тим тешким, послератним, временима говорило о томе да је неопходно побољшати услове 

рада, унапредити и усавршавати рад наставника, растеретити планове…  

Од свог оснивања наша школа често је мењала, како свој назив тако и локацију. Од 

места на коме се данас налази, наша школа прешла је пут преко Ратарског имања, привременог 

боравка у Шумарској школи да би се 1984. поново вратила својој кући. Јуна месеца 1990. 

године Савет школе донео је одлуку о називу школе какав и данас носи – Економско-

трговинска школа са седиштем у улици Доситејевој 46. 

Први пријемни испит у нашој школи одржан је 22. и 23. јуна 1995. године. За 180 места 

борило се 300 ученика. И тада, као и данас, наша школа била је тражена и популарна како код 

ученика тако и код њихових родитеља. Можда је занимљиво подсетити се да је доња граница за 

упис у Економско – трговинску школу те године била остварених 80 бодова. Тај тренд да нашу 

школу желе и уписују они најбољи настојимо да одржимо и данас. 

И тако се школа кроз године и деценије мењала, развијала, прилагођавала да би у нови 

миленијум ушла спремна да прихвати изазове реформи у виду увођења нових образовних 

профила. Те, сада већ давне, 2003./2004. уводи се нови образовни профил: Пословни 

администратор. Увођење новог, пилот одељења значило је и улазак у реформе средњег 

стручног образовања. Са још 17 школа у Србији, Економско – трговинска школа из Краљева 

активно се укључила у процес реформи. Тада се у школи рађају прва виртуелна предузећа у 

којима ученици постају запослени а наставници директори. То је наравно, захтевало много 

више рада на усавршавању наставника и прилагођавању новим захтевима које су са собом 

донели нови профили. Управо у том периоду професори се интензивно упућују на стручне 

семинаре а школа се опрема новим и савременим наставним средствима.  

Нови профили долазе као потреба праћења и прилагођавања условима тржишта рада и 

свега онога што реформе средњег стручног образовања носе. Комерцијалисти, финансијски 

администратори и службеници у осигурању намећу се као потреба али и жеља да своје снаге 

усмеримо ка будућности. Економски техничари, трговински техничари и трговци остају 

базични смерови у нашој школи за којима и даље постоји велико интересовање ученика.  Као и 

пре нешто више од пола века опет се јавља потреба за бољим условима рада, већим простором, 

стручним и обученим наставним кадром. 

 Да ли смо успели да одговоримо на изазове? Наравно! Тајна успеха је у добро 

осмишљеној мисији и визији наше куће, а то је школа успешних и задовољних ученика и 



компетентних  наставника који комбинујући традиционалне и савремене методе и облике 

наставе и примењујући сва своја знања и умења у образовању традиционалних али и 

савремених образовних профила доприносимо стварању успешног, пријатног и стимулативног 

амбијента како за наше ученике тако и за све запослене. 

Садашњи ученици  којих данас има 608, распоређени су у 20 одељења, настављају 

традицију претходних генерација, постижући одличне резултате у наставним и ваннаставним 

активностима али и на бројним такмичењима.  

Ове школске године наша школа примила је 150 првака који су распоређени у 5 

одељења: једно одељење смера Финансијски администратор, два одељења смера Економски 

техничар, и по једно одељење смерова Комерцијалиста и Трговац.  

Школа располаже савремено опремљеним кабинетима за пословну информатику и 

обуку у виртуелним предузећима али и кабинетима за остале стручне и опште образовне 

предмете. Опремање школе савременим наставним средствима и улагање у стално 

усавршавање наставног кадра активности су којима се поклања посебна пажња како би ученици 

и професори били у могућности да у настави примењују савремене методе наставе. 

Како је ова школска година на половини и такмичења тек предстоје, похвалићемо се 

успесима наших ученика из прошле школске године са надом да ће и ове остварити исте или 

још боље резултате. 

Ученици наше школе су током школске 2015/2016. године, учествовали на бројним 

такмичењима и остварили су запажене резултате. У наставку следи хронолошки приказ 

остварених учешћа и постигнутих  резултата.  

 

- На републичком такмичењу из пословне информатике, одржаном 18. и 19. марта 

2016. године у Економско – трговинској школи у Пожаревцу, Бојан Цвијановић је освојио треће 

место. Бојанов ментор је била професорка Славица Пајовић Дукић.  

 

- На републичком такмичењу из пословне економије, одржаном 01. и 02. априла 

2016. године, ученик Алекса Радуловић је освојио прво место. Алексина менторка је била 

професорка Јасна Петровић, а наша школа је била домаћин овог такмичења. 

 

 

- Ученик Бојан Цвијановић је освојио и прво место на републичком такичењу из 

статистике које се одржало у Економско – трговинској школи у Врању 08. и 09. априла 2016. 

године. Ментор  је била професорка Виолета Игрутиновић. 

 

- Ученица Ања Балшић, чија је професорка Весна Лужњанин, пласирала се на 

регионалну смотру рецитатора „Песниче народа мог“ која је одржана у Рашкој  



 

- Наши спортисти су такође постигли одличне резултате. На нивоу Рашког округа 

освојили смо прво место из кошарке у мушкој конкуренцији. Затим, на општинском такмичењу 

у кошарци освојили смо прво место у мушкој и треће место у женској конкуренцији. На 

општинском такмичењу у одбојци у катргоријама пионири и пионирке смо освојили друго 

место.  

 

- Учествовали смо и на републичком такмичењу из математике које се одржало у 

Београду 15. априла 2016. године, ученике је предводио професор Градимир Жерађанин.  

 

- Као и претходне, и ове године смо били домаћини општинског и окружног 

такмичења из српског језика и језичке културе ( 19. марта 2016. године, односно 24. априла 

2016. године). Ученици наше школе су узели учешће на општинском такмичењу, али се 

нажалост нису пласирали на окружни ниво. 

 

 

Поменути ученици и њихови ментори допринели су да се име наше школе са поносом 

помиње у другим градовима и средњим школама. Сада  знају да,  када су такмичења у питању,  

из краљевачке Економско-трговинске  школе стиже јака конкуренција. 

Сви запослени у Економско-трговинској школи, њих укупно седамдесет двоје, поносни 

су на остварене резултате и у наредном периоду даће свој пуни допринос да се овај успешни 

тренд настави.  

Као и на почетку ове приче, и у овим годинама су пред нашом школом бројни изазови и 

проблеми али уз квалитетан кадар, успешне ученике и добру организацију нема непремостивих 

препрека. Позивамо све оне који желе знање за будућност да буду део нашег тима! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НА СЕМИНАРУ...  
 

 

У Чашку, 25.11.2017.гпдине, присуствпвале смп семинару ппд називпм „Садржаји 

екпнпмске групе предмета на другашији нашин“. 

Реализатпри семинара биле су Весна Раткпв и Пливера Анђелкпвић, наставници Прве 

екпнпмске щкпле у Бепграду. 

Супшени с шиоеницпм да је пдавнп прпщлп време бесплатнпг струшнпг усаврщаваоа, 

нас пет кплегиница (Светлана Тащић, Ружица Мартинпвић, Виплета Игрутинпвић, Марија 

Јпванпвић и ја), пдлушиле смп да једну субпту у нпвембру месецу ппсветимп струшнпм 

усаврщаваоу.  

Пбзирпм да се настава екпнпмске групе предмета углавнпм реализује на 

традиципналан нашин, и да се садржаји у већпј мери презентују фрпнталнп, а ушеое базира на 

наставнику, пвај прпграм ппкущава да ппмери активну улпгу са наставника на ушенике. 

Уппзнали смп се са разлишитим инпвативним наставним метпдама, кпјима ћемп мпћи да 

активирамп ушенике, а тиме и разлишите канале ушеоа. У тпку прпграма пбуке, креирали смп 

радне материјале, кпјима је мпгуће ппвећати мптивисанпст ушеника за усвајаое садржаја 

екпнпмске групе предмета.  



Пнп щтп мпрамп ппменути јесте да наставници кпји су били на пвпм семинару (већина) 

су углавнпм и дп сада имали искуства са пваквим метпдама и у тпм смислу семинар 

преппрушујемп младим кплегиницама и кплегама.  

На семинару је препвладавала пријатна атмпсфера, предаваши су били струшни, кплеге 

из других щкпла дружељубиви и спремни за размену искустава.  

Семинар ваља пдслущати, преппрушујемп га.   

Наставник, Славица Пајпвић Дукић 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТУРАНТИ ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ 

ШКОЛЕ У КРАЉЕВУ 

 

Одељеое IV1, финансијски 

администратпри, разредни старешина 

Виплета Игрутинпвић 

 



 

 

 

 
Одељеое IV3, кпмерцијалисти, разредни 

старешина Љиљана Трајкпвић 

 

Одељеое IV2, службеници у псигураоу, 

разредни старешина Жељка Вулпвић 

 



 

 

 

Одељеое IV4, тргпвински техничари, 

разредни старешина Градимир Жерађанин 

 

Одељеое III5, тргпвци, разредни старешина 

Игпр Вујпвић 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анђела Пајпвић, Спфија Гајпвић 



Свети Сава 
 

Мпжда би билп најпригпдније пву беседу птппшети кап щтп би свака друга беседа п 

делу и лику Светпг Саве била заппшета: када је рпђен и где је живеп, кпликп је бип знашајан за 

нарпд, културу, цркву, истприју... Али, пнп щтп ја не желим, јесте да накпн пве прпславе, сви 

ми, изађемп из пве прпстприје, забправљајући све пнп щтп смп шули – јер, данащои празник, 

велики и сјајан за свакп ппглавље српске културе, не пбележавамп самп да би смп се пкупили 

или гпвприли п шиоеницама кпје нам пружа истприја – већ да бисмп се, пре свега, ппдсећали 

на вреднпсти за кпје се Свети Сава залагап, и сами, бар делпм, те вреднпсти вище приближили 

себи. 

Свети Сава је над мпщтима свпга пца измирип браћу – верпвап је у пращтаое, мир, 

слпгу и јединствп међу нарпдпм. Свети Сава је бип пнај кпји је ппмагап људима, ппжртвпванп и 

тихп. У истприји оегпвпг живпта, ппстпји низ тренутака када је људима пружап ппдрщку, и бип 

другима пптппра. Живеп је скрпмнп – иакп је мпгап имати вепма битну пплитишку улпгу, ипак је 

пдабрап да крене духпвним путем – касније ће се, наравнп, исппставити да је бащ оему билп 

намеоенп да има пдлушујућу улпгу у српскпј цркви, али и пбликпваоу српске државе. Радип је 

марљивп и вреднп, и свпјим мукптрпним радпм, избприп се за тп да Србија пп први пут 

ппстане краљевина, и да бащ оегпв брат буде крунисан у прелеппм манастиру Жиша. 

Затп хајде да данас и ми ппмпгнемп пнима кпјима је ппмпћ пптребна. Да живимп 

скрпмнп, узимајући самп пнпликп кпликп нам је истински пптребнп, шак и када мпжемп узети 

вище. Хајде да радимп ппжртвпванп и вреднп, с пунп љубави, све пнп у шему смп дпбри – али 

да ни на тренутак не ппмислимп да смп ушинили све щтп смп мпгли, да не мпжемп бити бпљи 

негп щтп смп данас, и да никада не ппмислимп, да смп ми, пд некпг другпг важнији, преши или 

пдвище паметнији. Данас, у времену људске зависти и сталне, безразлпжне мржое, 

забправљамп славити све те истински битне вреднпсти, те нам пне ппстају, из дана у дан, све 

вище стране. Затп, хајде да макар данас, испунимп свпју дущу мирпм, ппрпстимп свима кпји су 

нас ппвредили. Да све забправимп, шак и пнима кпји за извиоеое не знају, а ппрпст не траже. 

Свети Сава је бип знашајан, не самп збпг свпјих великих дпстигнућа, већ и збпг свпг 

карактера, кпји некада плакп забправљамп. Оегпва велишина пгледа се и у тпме щтп је пре 

свега, размищљап п пплпжају дуще, а не п пплпжају тела. Пн је шак пре псам векпва, у времену 

кпје мнпги пд нас сада не мпгу ни замислити – преппзнап пне праве, истинске вреднпсти, и оих 

се увек придржавап. Затп, хајде да, сем щтп ћемп пбележити пвај празник, и шинимп пнакп 

какп је шинип Свети Сава – и тп не данас, већ свакпга дана, пнакп какп заиста мпжемп – кап 

бпљи људи, кап хрищћани, и пре свега, пријатељи. Следећи такав пример, ми ипак пдајемп 

највећу ппшаст и великпм и светпм лику Светпг >Саве, српскпг архиепискппа, коижевника, 

диплпмате... и једне пд најзнашајнијих и најсветлијих лишнпсти српке истприје. 

Наталија Впјинпвић III4 

 

 

 



Светосавска приредба  

 

 

Кап и сваке гпдине, за щкплску славу прганизпвана је приредба за нащ наставнишки кплектив и 

ппсетипце из ппщтине града Краљева. 

Ушеници су, уз кппрдинацију прпфеспрке Марије Филиппвић, припремили краткп излагаое у 

шаст Светпм Сави. 

Ушенице шетвртпг разреда птвприле су приредбу хпрским извпђеоем химне Светпм Сави, а 

пптпм се директпр пбратип уз гпвпр и дпбрпдпщлицу. 

Птац Радпван Парезанпвић пресекап је славски кплаш и све нас насмејап дп суза свпјим 

гпвпрпм, щтп је пбећавалп да ће све наставити да теше у дпбрпм распплпжеоу. 

Ушеница пдељеоа 3-3 Маща Манпјлпвић заппшела је са кратким увпдпм,шитајући пдлпмак из 

"Светпгпрски дани и нпћи". 

Ушеници 2. разреда Никплина Пајпвић, Јана Пајпвић и Ђпрђе Гајић казивали су предаоа п 

Светпм Сави, дппуоујући заппшету пришу. 

Анђела Миљкпвић, Филип Андрић и Тијана Павлпвић и Лазар Ћирпвић представили су нам 

рецитацију, щтп је дппринелп драматизацији и ефективнп упптпунилп пвп краткп излагаое. 

И за крај, Наталија Впјинпвић из 3-4 је изнела свпју беседу п вреднпстима кпјима нас је ушип 

Свети Сава стављајући акценат на важнпст пријатељства. 

Директпр се јпщ једнпм свима пбратип и наградип ушенике кпји су се издвајали пп успеху у 

щкпли и дпстигнућима у сппрту.  

Накпн тпга, јпщ малп смп уживали у пријатнпј атмпсфери и тиме заврщили прпславу. 

 

 

Маша Манпјлпвић, 3-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЈЕРУСАЛИМ 

 

Многа места расута по свету разликују се својом посебношћу. Било где да се 

нађе човек, на различитим дестинацимаја, пажња ће му бити усмерена на особеност 

тога простора. Људи користе различите параметре шта чини посебност једног места. 

Већина се слаже и набраја као посебна места 

седам светских чуда. Они се издвајају и чине 

посебне целине одређене цивилизације неке 

епохе. Пирамида, Светионик, Висећи вртови, 

Олимпија, Колос, Храм и Маузолеј подизани су 

као видљив доказ моћи тадашњег друштва. 

Иако је познато седам светских чуда, тај се број 

свакако надилази, као што и граница ондашњег 

царства Александра Великог данас обухватају 

цео свет и припадају свима, свакоме народу 

колико је спреман да прихвати ту датост. 

Пажњу људи из целога света данас 

свакако привлачи Јерусалим. Јерусалим у 

преводу значи Град Мира. Његова популарност почиње од цара Давида, (1000.г. пре 

Христа). За овај град постоји мноштво имена и веома је значајан назив – Град Давидов. 

Јерусалим има важан геополитички положај како оног времена, тако и садашњег. Он 

повезује Африку са Азијом, а преко Босфора и Средоземног мора и са Европом.  

Главно утврђење града је Сион на брду Морија. Ту је изграђен величанстевн 

храм од стране Давидовог сина цара Соломона. Храм који је био најзначајнија 

грађевина, доживео је више пута рушење и обнављање. Прво разорење било је у време 

цара Навуходоносора 586.г. пре Христа. Последње разорење извршио је римски 

војсковођа Тит 70.г. после Христа. Од храма је данас остао само западни зид, познат 

као ,,Зид плача“. У близини ,,Зида плача“ изграђена је џамија Ал Акса у VII веку после 

Христа. 

Централна улица има историјски значај и назива се VIA DOLOROSA. То је пут 

бола или страдања којим је ишао Исус од Преторије до Голготе, где је и разапет на 

Крст. Такође, из Светог Писма познат је пролаз тзв. ,,иглене уши“ и Бања Витезда и још 

много тога значајног што привлачи пажњу посетилаца града. Али незаобилазан је храм 

Васкрсења Христова. Њега је подигао цар Константин. Храм у себи садржи више 

грађевина и чини једну целину. Поменуто место распећа – звана Голгота, плоча 

помазања, гроб Јосифа из Ариматеје, где је било положено тело Исусово, сам Гроб 

Господњи – Кувуклија. У подземљу храма је место где је царица Јелена пронашла 

Часни Крст и централни храм Васкрсења Христова – познато као центар света. 

Сва литература која се осврће на ово место, Јерусалим, историја и време које се 

дели на време пре и после, везани су за личност Исуса Христа. Због тога је неизоставна 



Маслинска гора и Витлејам. То су места где се Христос родио и провео већи део 

времена са Апостолима у разговору и у молитви. И Витлејам и Маслинска гора 

надовезују се на Јерусалим.  

У хришћанском наслеђу, јеврејска реч КОДЕШ, означава посебност, 

издвојеност. Ако је у питању личност, односи се на њену светост. Ако је, пак, у питању 

неко место, у овом случају Јерусалим онда је то Свети Град – Јерусалим. Јерусалим се 

издваја од других места као посебан и људи са 

свих страна света радо га посећују. 

Поклоњењем Гробу Господњем, поклоници 

добијају посебан назив – ХАЏИЈА. 

У свештеној историји сажетој у Библији, 

садржај књиге непрестано инспирише и уводи 

нове народе на историјску позорницу. Три су 

светксте религије које се утемељују у Библији: 

јудаизам, хришћанство, и ислам. 

Јерусалим је библијско место које припада свим народима по целом свету. Свети 

Сава је био два пута у Јерусалиму на поклоњењу. Даривао је многе светиње и име 

Светог Саве веома је познато тамошњем свету. Са великим поштовањем помињу име 

нашег светитеља. Кроз личност Светог Саве, Срби су радо виђени гости и поклоници 

овога необичног града. 

 

Мирослав Андрић 



Сто година од завршетка Великог рата  
         Претхпдне шетири гпдине закљушнп са 
текућпм, прпщле су у знаку пбележаваоа 
стпгпдищоице Великпг рата, највећег 
ратнпг сукпба у светскпј истприји дп 
ппшетка двадесетпг века. Пбележаваое 
стпгпдищоице једнпг истпријскпг дпгађаја 
какав је Први светски рат, прилика је да се 
у  српскпм нарпду развије  истпријска 
пдгпвпрнпст и ппстави задатак негпваоа 
српскпг културнпг наслеђа кап 
незамеоивпг дела  културне бащтине 
еврппских нарпда. Српски нарпд и култура равнпправни су шлан еврппске и светске истприје и 
културе, а српски нарпд један је пд највећих сведпка страхпвитпг страдаоа ушесника у Првпм 
светскпм рату. Жртве и страдаоа српскпг нарпда кап и херпјски ппдвизи српске впјске и 
ппјединаца заслужују сећаое и на нама пптпмцима је да свпју сигурну будућнпст градимп у 
негпваоу културе сећаоа на пне кпји су за нащу будућнпст живпте дали.   
        Истприје нема без људи кпји су кап јединке психплпщки и друщтвенп најтещое везани за 
свпје време. Примена пваквпг сагледаваоа истприје намеће питаое - кп су Срби, ушесници 
Великпг рата и на трагу пдгпвпра намеће се нпвп питаое-кплпкп смп дпстпјни свпјих бесмртних 
предака? 
         Када је млади ревплуципнар и патрипта Гаврилп Принцип на Видпвдан 1914. гпдине 
испалип хице на аустрпугарскпг престплпнаследника изражавајући свпј став неппкпрнпсти и 
непристајаоа на сурпву стварнпст угоетаваоа бпсанскпг сељака, шији је син бип, није мпгап да 
наслути да су крпјаши нпвпг светскпг ппретка  пптпунп спремни да у рату пдмере свпје снаге. 
Краљевина Србија, предвпђена искуснпм рукпм пмиљенпг српскпг краља Петра I 
Карађпрђевића, Србија у кпју су упирали ппгледе сви Срби западнп пд Дрине у недпсаоанпј 
визији п  уједиоеоу српства, није била спремна за рат, али је била спремна и пдлушна да брани 
сваку свпју стппу . Херпјска пдбрана крунисана великим ппбедама прптив далекп надмпћнијег 
непријатеља у биткама на Церу и Кплубари у јесен 1914. гпдине пткрила је еврппскпј јавнпсти 
шврст карактер српскпг сељака- впјника кпме су се једнакп дивили пријатељи и непријатељи. 
Залпг је стешен и у прплеће 1915. када је Србија ппстала „земља смрти“, мнпги хуманитарци, 
лекари и медицинскп пспбље из Енглеске, Русије, Сједиоених Америшких Држава и других 
држава, нащли су се у Србији и међу Србима спремни да ппмпгну. У тим драматишним данима 
српски  нарпд дпбип je и једнпг пд свпјих највећих пријатеља, щвајцарскпг криминплпга 
Аршибалда Рајса. Пплитишкп рукпвпдствп Србије, пшврслп у деценији дугпм стабилнпм 
демпкратскпм систему развијенпг парламентаризма, ппказалп је пплитишку зрелпст да 
ппстпјећу идеју југпслпвенства угради у свпје ратне циљеве и ппвеже све Србе на Балканскпм 
пплупстрву ппд исте државне границе. Пут ка пствареоу ратних циљева Србије рещене да 
пшува свпју независнпст ищап је према  једнпм пд најтрагишнијих и најузвищенијих дпгађаја у  
српскпј истприји. Ппвлашеое крпз Албанију псталп је у традицији запамћенп ппд решитим 
именпм „Гплгпта Србије“. Гплгпту су прпживљавали и Срби  кпји су ппд влащћу туђина пстали у 
пкупиранпј Србији верујући у васкрсеое. Чуваое свести п држави и впјсци у избеглищтву 
пткрива шврсту веру Срба у смисап васкрсеоа. Ппдневщи страдаоа кпја оихпви сведпци 
ппреде са библијским искущеоима, Србија и српски нарпд пдбранили су свпју независнпст, 
дали велики дппринпс савезнишкпј ппбеди у Великпм рату и уз оихпву сагласнпст  и ппдрщку 
ствприли прву државу Срба, Хрвата и Слпвенаца.  
          Верујемп да у нарпду, кпји је у прелпмним тренуцима ппказивап херпјску снагу, има 
дпстпјних пптпмака кпји ће, уз раципналнп сагледаваое ппследица са дистанце пд једнпг века, 
памтити херпјска дела свпјих предака, ушесника у Великпм рату.  
                                                                                                                           Стефан Глигпрпвић   II2 



КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ 
 

Поводом обележавања 25 година од смрти нашег знаменитог 
српског писца Борислава Пекића имале смо ту част да методом 
вршњачке едукације одржимо програм под називом „Рушење догми и 
живот у илузијама“ . 

 

Многобројној публици представиле смо Пекићеву „бурну“ 
биографију, живот у илузији приказан у роману Ходочашће Арсенија 
Његована који је овенчан НИН-овом наградом. Говорили смо о 
слободи човека који живи у незнању, заблуди. А да ли је то заправо 
слобода? Затим смо приказале како је Пекић рушио догме у роману 
Време чуда, какав је однос према вери и чудима.  

Кроз једну анкету која је недавно урађена у нашем главног граду 
у близини Пекићевог споменика, на питања анкетара да ли Пекићу 
треба подићи споменик, полузбуњени пролазници, несвесни у 
близини чега се налазе  говорили су како то треба урадити. То нам 
говори колико смо ми свесни Пекића као писца. 

 

Овај догађај увеличао је наш суграђанин и познати песник Дејан 
Алексић. Он је био гост изненађења као добитник стипендије Фонда 
Борислава Пекића за своје дело Вина и пингвина. Он је објаснио како је 
та стипендија утицала на његово даље стваралаштво и на који начин 
његов књижевни опус корелира са Пекићевим. 

   
   
  Ђурић 

Татјана 

Јелић Милица 

Јелић Сандра  

Мартиновић 
Анастасија 

Павловић Тијана 

Стаменчић Милица 

 

 

 



Борислав Пекић : Рушење догми и живот у илузији 
 

 
17. децембра 2017. Гпдине у пквиру серијала „Јубилеји“ у Нарпднпј библиптеци 
„Стефан Првпвеншани“ ушенице треће гпдине наще щкпле су уз свесрдну ппмпћ 
прпфеспра српскпг језика и коижевнпсти Жарка Милпјшевића приредиле коижевнп 
веше ппсвећенп једнпм пд најзашајнијих српских коижевника.  
 

 
Веше је ппшелп псвртпм на 
најзнашајнија коижевна дела 
Бприслава Пекића али и на оегпв 
тежак живпт какп у изгнанству такп и у 
затвпру.  
 
 
 
 
 

 
„Шта је лице, а шта наличје слпбпде и дпгме и да ли је мали чпвек у судару са пве 
две (Велике) речи ?“ самп је једна пд мнпгпбрпјних тема птвпрених те вешери јер је и 
Пекић ппстављајући питаоа, пстављап шитапце запитаним, пружаући им  прилику да 
прпшитају „између редпва“ и сагледају истину. 
 

      

 
 
 
Шта је тп щтп пстаје ванвременскп у Пекићевим делима ? Јер и данас, ппсле тпликп 
гпдина оегпве теме су јпщ увек актуелне,  и ппкущава ли тп Пекић да нам ппруши да се 
у дпгматскпм приступу стварима крије кпрен универзалнпг тпталитаризна? Шта је 
истина п свему и да ли се нещтп ппщтеприхваћенп уппщте сме ппсматрати из другпг 
угла ?! 
Срдашнп Вам преппрушујем да прпшитате некп пд Пекићевих дела јер је неизмернп 
занимљив !  

Стаменчић Милица  



ПАЛАЦ УМЕСТО ОЛОВКЕ 
Елементарна писменпст – ппзнаваое писма и пптхраоиваое инфпрмација 

путем писма – има истприју дужу пд 5.000 гпдина. Ипак, за трећину свих станпвника 

пве планете, писмп и писменпст пстају неппзнаница и тајна. 

             Данас у свету ппстпји некпликп разлишитих критеријума према кпјима се 

пдлушује да ли је некп писмен или тп није. Такп, људи из UNESCO-a држе да је писмена 

пспба пна кпја зна шитати и писати, кпја разуме написанп, псећа и мисли раципналнп и 

зна написати реалан текст на тему из свакпдневнпг живпта. Имајући у виду наведену 

дефиницију (а не пну пп кпјпј је писмен свакп кп зна 30 слпва азбуке), јаснп је да је брпј 

пних кпји не мпгу да прпшитају упутствп за упптребу лекпва, испуне фпрмулар, напищу 

писмп или пребрпје кусур у прпдавници далекп већи негп щтп се мисли. 

             Према пппису из 2002. гпдине, у Србији без Кпспва и Метпхије је неписменп 

3,45% грађана старијих пд 10 гпдина, дпк вище пд 20% нема пснпвнп пбразпваое. 

Већина земаља из пкружеоа има маои прпценат неписмених пд нас: Мађарска 0,8%, 

Бугарска 1,7%, Хрватска 2,15%, а Слпвенија самп 0,5%. 

           Већина радних места у Србији данас захтева кпмпјутерскп знаое, кприщћеое 

Интернета, ппзнаваое једнпг или вище страних језика, впзашку дпзвплу. На Светскпм 

фпруму пбразпваоа у Дакару, утврђенп је да бити писмен знаши и прпћи щкплу 

демпкратије, а збпг брзине прпмена, захтева и ушеое крпз „нефпрмалнп пбразпваое“.  

             Брпј пних кпји ппседују кпмпјутер, за разлику пд већине земаља у пкружеоу, 

јпщ није прещап 10% станпвнищтва. П пнима кпји гпвпре један или вище страних језика 

не ппстпје статистишки ппдаци, а демпкратију вежбамп – кад се мпра.  

             Неписменпст у данащоим услпвима, у времену напредне технплпгије и 

кпмуникација, снажнп хендикепира и неминпвнп маргинализује један деп 

станпвнищтва, тј. пне људе, кпји су, збпг свпје непбразпванпсти, истпвременп и 

најсирпмащнији, најслабије храоени, кпји живе у најлпщијим здравственим и 

хигијенским услпвима. Такп оихпв пплпжај, какп (не)пбразпвани, такп и спцијални и 

сваки други, представља пзбиљну кпшницу индивидуалнпг али и укупнпг друщтвенпг 

развпја заједнице кпјпј пни припадају.                        

Фпрмира се затвпрени – мнпги га зпву ђавпљим – круг, у кпјем се сирпмащтвп и 

неписменпст надпвезују и узајамнп узрпкују. Неписменпст гущи пплитишке мпгућнпсти 

смаоиваоем мпгућнпсти за активнп ушещће на пплитишкпј сцени, прпдубљује пплне 

разлике, пгранишава сппспбнпст људи да разумеју и примеоују свпја пснпвна права и 

слпбпде. У свету у кпм су знаое и слпбпде и права нераскидивп ппвезани бити 

неписмен знаши не бити слпбпдан.  

              И дпк се у развијеним земљама гпвпри п инфпрматишкпј, екплпщкпј, пплитишкпј 

писменпсти велики брпј  грађана Србије  се пптписује и гласа палцем, а већина пд пних 

11% виспкппбразпваних ће свпј палац упптребити за стппираое у неку другу земљу где 

је знаое мпћ. 



ЛИТЕРАРНИ РАДОВИ 

Мпј пријатељ и ја                                   

Мпжда је ранп  да свету судим, 

ал' већ сам видела лица разна, 

не бих ја хтела никпг да кудим 

ал' све ми звуши к'п приша празна. 

„Заувек“ се пбећа превище лакп 

па „Никад вище“ забпли јакп. 

Без пристанка срца „Вплим те“ се каже, 

а већ сутра нешије су пши драже. 

Велике љубави, пријатељства вешна 

разлију се к'п бујица впде, 

па безбрпј планпва и псећаоа 

за један трен у неппврат пде. 

Ти ме разумещ, спрта смп иста, 

преппзнащ увек када сам тужна 

и знам да сам за мнпге псмехе 

и радпсти бащ теби заувек дужна. 

Дп суза да ме изнервиращ знащ, 

без краја су лудпсти твпје, 

а када треба ту си руку да дащ. 

Пд истих су срца, срце мпје и твпје. 

Ја имам брата, мени је лакп. 

Вешити дешак, мпј Петар Пан. 

Оегпва рука щтити ме јакп, 

за оу сам спремна свпју да дам. 

Где гпд ме стаза живпта впдила, 

ја имам пријатеља, тп дпбрп знам. 

Друга заувек мајка  ми рпдила, 

са оим је лепщи мпј сваки дан. 

 

                                                                    Елепнпра Ердпглија I1 

                                                                    Свет мащте 

   Да ли сте икада ппкущали, за време тпплпг лета, да пстанете будни самп да би слущали 

звукпве нпћи. Мпжда мислите да увеше са вама све утпне у сан, али верујте ми, није такп. 

Испришаћу вам пришу кпја пткрива шари нпћи седећи ппред прпзпра свпје спбе без ималп 

страха пд свега пнпга шега се деца плаще у мраку.  

   Једне тппле августпвске вешери, месец је бип велики, пкругап и шинилп се да је на дпхват 

руке. Свпјпм светлпщћу пбасјап је мпј јастук тпликп да ме прпбудип. Пплакп сам се извукла из 

кревета да не прпбудим брата, привукла сам стплицу птвпренпм прпзпру и села. У ппшетку је 

све билп такп тихп да ми се шинилп да ћу самп свпјим дисаоем прпбудити све у кући. А пнда, 

какп је нпћ вище пдмицала ппстајалп је све бушније. Првп је заигралп лищће на дрвећу и щтп 



сам вище слущала, све ми се вище шинилп да пнп щущти у ритму неке ппзнате песмице, мпжда 

бащ пне кпју ми је мама испевала пред спаваое. У даљини зашуп се лавеж пса, а на тај један 

лавеж стиглп је небрпјанп пдгпвпра са свих страна. У једнпм тренутку све би ппет утихнулп и 

ппет би ми се шинилп да прегласнп дищем. Пнда пдједнпм један снажан прасак пдмах ту исппд 

мпг прпзпра натерап ме је да у тренутку зажалим щтп већ не спавам кап мпј млађи брат. 

Уплащена али и радпзнала вирнула сам крпз прпзпр пшекујући неку стращну вещтицу или у 

најбпљем слушају Петра Пана кпји је ппет негде затурип свпју сенку. Иппд дугих, густих 

трепавица у мпјим пшима мпглп се видети плакщаое али и разпшареое. Исппд прпзпра је била 

машка и тп сасвим пбишна, јела је храну из канте кпју је уз прасак преврнула. Лаганп сам 

ударила рукпм пп прпзпру, а машка, спремна да ппбегне, ппдигла је главу, ппгледала  ме уз 

мјаук и наставила мирнп да једе. Наслпнивщи се на руке препустила сам се мащтаоу 

усмеравајући сву свпју пажоу самп на пнп щтп шујем. Јединп је звук мпг сата бип увек исти и 

сталнп се мещап са звукпвима нпћи. Цвршци, пси, лищће, машке, ретки аутпмпбили у близини, а 

пнда у некп дпба шуп се впз. Звук је ппстајап све ближи  и пдједнпм бип је ту, надпмак мпг 

прпзпра. Уз шудан кихпт из впза је излетела Звпншица. Ппсипајући ме вилинским  прахпм, 

лепрщала је пкп мене, а затим ми је рукпм дала  знак да је пратим. Без ималп страха, псећајући 

се лакпм кап перп, пплетела сам у впз кпји је уз писак кренуп даље. У впзу је билп пунп деце, 

сви саоиви и несигурни да ли су будни или спавају. Села сам на првп слпбпднп местп, 

нестрпљивп шекајући да се впз заустави. Нисам дугп шекала, а уз нпви писак впз је стап и сва 

деца су кренула наппље пратећи нестащну Звпншицу. Лепрщајући за оима, пстала сам без даха. 

Вище ми није билп шуднп щтп летим пппут птице када сам схватила да сам дпспела у земљу 

бајки. Свуда пкп мене биле су слике из мпјих коига у шијем сам шитаоу уживала. Ликпви из 

мпјих пмиљених бајки, дпшекали су нас са пдущевљеоем. Чак и пне зле вещтице и шарпбоаци, 

змајеви и прпждрљиви вукпви гледали су нас са некпм шуднпм надпм у пшима. На великпј 

тераси прелеппг двпрца гпвпр је држап један наизглед стращан чин. Пбјаснип нам је да смп ту 

јер сви мнпгп вплимп бајке, а таквих је све маое и маое. Странице коига ппшеле су да псвајају 

пптпунп другашије прише, а деца уживају у неким стращним игрицама и престају да мащтају јпщ 

кап јакп мали. Земља бајки ппшела је пплакп да бледи и билп је све маое деце збпг кпјих јпщ 

увек није пптпунп нестала. Збуоена, нисам знала какп ја тп мпгу да зауставим. Свакакп нећу 

престати да мащтам, али какп ће тп вратити стари сјај пвпј прелеппј земљи. Сви смп били 

зампљени за ппмпћ али нам никп није пбјаснип какп ту ппмпћ да пружимп. Велики сат на тргу, 

недалекп пд двпрца није престајап да куца. Тика-така, тика-така, сетила сам се свпг сата у 

спбици, млађег брата, рпдитеља. Нисам била сигурна, кпликп сам се дугп задржала на пвпм 

путпваоу и ппмислила сам какп ће укућани бити уплащени щтп ме нема. Али бащ у тпм 

тренутку стигап је пнај исти впз и ппнпвп ме вратип дп прпзпра. Кпд куће је билп све кап щтп 

сам и пставила. Брат је спавап, кап и рпдитељи, сат је и даље неумпрнп куцап, јединп је 

августпвска нпћ била на измаку. Умпрна, села сам на свпју стплицу и махајући впзу ппнпвп 

утпнула у сан. Из сна ме тргнула вика малпг брата. Са неверицпм сам се сећала претхпдне 

нпћи, а на рукама имала сам дпказ да је све била истина. Дланпви су ми сијали пд Звпншицинпг 

праха, или су тп ппет биле самп щљпкице кпјима сам јуше щминкала свпју лутку. Ипак, узела 

сам свеску и плпвку и препущтајући се свпјпј мащти, ппшела сам да пищем. 

     Кп зна? Мпжда је бащ тп прави нашин да земљи из мащте сашувам сјај. 

  

                                                                                                 Елепнпра Ердпглија I1 



Љубав без граница 

 

Без тебе и секунда је дуга, 

Самп ме пбузме туга. 

Хпдам улицама тражим спас, 

Тражим утеху, тражим нас. 

Некада смп хпдали држећи се за руке, 

Тада су нам престајале све муке. 

Када те видим пдмах скренем ппглед, 

У себи умирем и питам се када ћу те видети ппет. 

А ти ме ппгледащ краишкпм пка и самп прпђещ, 

Да ли ће дпћи дан када ћещ ппет да ми дпђещ. 

Не мпгу да забправим твпје пши пуне суза, 

Пни нпћи када растали смп се, 

Питам се да ли ме и даље вплищ, 

Да ли и даље мислищ на мене? 

Када све пп злу крене, 

Ти се сети мене. 

Ппнекад желим да ти се јавим, 

Али пнда станем и ппмислим да ме нећещ прихватити. 

Недпстаје ми твпј загрљај, 

Твпје усне на мпјим уснама, 

Твпја рука у мпјпј руци. 

Ми ппд звезданим небпм, 

И самп ти и ја, 

Заљубљени без краја. 

Станпјшић Јелена IV4 

 



Стратегија за подизање мотивације за учење 
Пред вама се налази једанаест стратегија кпје треба да вас уздигну, ппдигну 

ентузијазам и сампппуздаое:  

1.Направите угпвпр са самим спбпмнека вам пн буде гаранција да ћете истрајати у 

свпм циљу. 

2.Обавежите се угпвпрпм да ћете пплпжити испит. Предвидите санкције акп не ушите 

или не дпбијете дпбру пцену. Кап у свакпм угпвпру.  

2.Не чекајте инспирацију за учеое. Ушеое заппшните пдмах, не шекајте да на сату буде 

ташнп 12:00сати или у супрптнпм нећете ппшети са ушеоем. Будите 

уппрни, не дпзвплите да вас ищта ппкплеба.Најлакще је пдустати.  

3. Испуните неппхпдне предуслпве за учеое:  

1. Уредите прпстпр за ушеое(пд плана, тпрбе, стпла, утврђенпг 

времена...). 

2. Пбезбедите пптималну температуру, светлпст, влажнпст, сталнп 

местп (иста ситуација ствара ппзитивне аспцијације за ушеое). 

3. Пустите музику. Пна ппзитивнп делује на емпције и ппущта, јаша 

ум, ппдстише креативнпст, мптивище телп и дп некпликп пута 

плакщава ушеое. Важнп је да музика буде угпдна, ненаметљива и 

тиха, за дпбрп распплпжеое. 

5. Будите пдмпрни (врлп важнп за ушеое је да имате дпвпљнп сна). 

4. Планирајте ваше учеое. Припрема је 90% успеха, предуслпв свега. Мпжете ушити 

стихијски, без плана, али ће тп знатнп успприти ефекте ушеоа. За 

дпбре и брзе резултате мпрате планирати. Направите план, ставите га 

на местп где ће вам сталнп бити пред пшима и држите га се. 

Направите дневни, али и месешни план. И придржавајте га се.  

5. Ппстигните мале успехе на сампм ппчетку јер ништа не мптивише кап успех. 

Ппделите ушеое на маое целине. Акп разлпжите прпцес ушеоа на 

маое делпве, градивп вам се неће шинити тпликп тещким и 

дпсадним. Када заврщите један деп, пре негп щтп пређете на други, 

псетићете задпвпљствп ппстигнутим и напредак, щтп све дпбрп 

психплпщки делује и мптивище. Тп ће вас дпдатнп мптивисати да се 

даље прихватите ппсла. Приметићете прпмену у распплпжеоу. 

Бићете прпдуктивнији негп икада раније.  

 



6. Кпристите стратегију „грудва снега” 

Какп пна изгледа? Птвприте ващ учбеник и прпнађите 

најзанимљивији деп за ушеое. Заппшните пдатле прпцес ушеоа. На тај 

нашин ћете једну лекцију, деп коиге или ппглавље савладати на лак и 

једнпставан нашин. Тп ће ппвећати ваще сампппуздаое и мптивацију. 

Пппут грудве снега кпја се кптрља и ппвећава, такп ће се и ваще 

наредне активнпсти у ушеоу везати за први успещнп пбављен 

задатак.  

7.Немпјте преплитати некпликп задатака. Ппстпје разне сметое приликпм прпцеса 

ушеоа. Све пне се не мпгу елиминисати. Али пнп щтп сигурнп 

мпжете да урадите је да не задајете себи некпликп ствари у истп 

време. Вепма је битнп да се усредсредите на један задатак и 

урадите га најбпље щтп мпжете. Тп ће ппвећати ващ нивп 

мптивације щтп ће знашајнп утицати да прпцес ушеоа заврщите 

мнпгп брже.  

8.Не гледајте негативнп на грешке. Пне су важан деп ващег напретка у ушеоу. Акп не 

грещите, пнда стагнирате, не развијате се, не напредујете. Успех је резултат припреме, 

тещкпг рада и ушеоа из грещака.  

9. Размишљајте п будућнпсти. 

Врлп важан фактпр ващег мптивисаоа за ушеое јесте будућнпст кпју сте прпјектпвали. 

Ушеое је кпрак ка тпм циљу.  

Кпје будуће циљеве мпжете да зацртате?  

1.Независнпст.  

2. Пбразпваое.  

3. Вещтине.  

4. Заппслеое.  

10. Учите са пријатељем. Тп се мпже исппставити кап мнпгп лакще, ефикасније и 

ппдстицајније. 

11. Наградите се за сваки успех, извршеое 

задатка. 

Награда ствара ппзитивне аспцијације. Тп ће 

вам ппвећати жељу за успехпм. Нека награда 

буде лишна, да псетите радпст. Унапред 

пдредите щта је награда (нпр. шпкплада, 

пмиљена коига, пдлазак у бипскпп или 

ппзприщте...). А највећа награда изнад свих је 

да будете ппнпсни на свпје ушеое. 

МИЛИЦА КОВАЧЕВИЋ IV1 



КАКО СЕ НАШМИНКАТИ ЗА МАТУРУ 
 

  

“cut crease” техника  се враћа на велика врата . Један од 

најпопуларнијих  „lookova“ из щездесетих идеалан је за све, а ппсебнп 
за пне кпји имају спущтене капке јер визуелнп ппдиже капке.  

 
 
Кпд  „smokey eyes“ технике  
щминкаоа сама щминка 
 је усредсређена на пши. 
 Препвлађују црни, тамп  
и светлп сиви тпнпви. Када 
 пши дпђу у први план усне треба да 
 буду нащминкане неутралним тпнпвима.  
 
 
 
 

 

Плавппке девпјке би требалп да кпристе сенке смеђих и брапнкастих 
нијанси кап и све нијансе црне и сиве. За зеленппке су сенке љубишастих 
нијанси, бпје цвекле али им лепп пристају и смеђе и златне јер им дају 
дубину. Дпк смеђпкпсе девпјке требалп би да кпристе плаве нијансе, пд 
тиркизне све дп дубпких плавих. 

                                      

 

 



ШТА ОБУЋИ ЗА МАТУРУ? 

ПОГЛЕДАЈТЕ ПРЕДЛОГЕ И ОДЛУЧИТЕ СЕ ЗА ОРИГИНАЛНУ 

ВАРИЈАНТУ 

   

                           



               

Анђела Пајпвић, Спфија Гајпвић 


