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РЕЧ УРЕДНИШТВА 

Нов, 13. по реду, часопис Економац плус  излази у специфичним околностима. Пандемија која 

траје више од годину дана променила је и пореметила живот у свету, разумљиво, и школску 

свакодневицу. Навикли смо наше читаоце на разноврсност садржаја, занимљивости из ђачког живота и 

бројне активности у којима је наша школа учествовала. Ово издање ,,Економца“ је нешто другачије. 

Поред устаљених рубрика, наћи ћете чланке и текстове који су умногоме обележени актуелном 

ситуацијом. Ако се може пронаћи у овим стресним тренуцима нешто лепо, то је да су ученици наше 

школе учествовали у бројним хуманитарним акцијама и тиме помогли својим суграђанима, а и показали 

висок ниво свести о солидарности. И о томе ћете читати у овом часопису. Наравно, потрудили смо се да 

и ово издање носи обележје специфично за Економско-трговинску школу, у чему су нам великодушно 

помогли ученици и професори. Хвала Вам! 
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Интервју са директором 

1.Како би изгледао Ваш осврт на претходне 

године, од када  сте наместу директорa школе и 

како сте задовољни досадашњим прогресом што 

се тиче организације наставе , уређења и 

опремљености школе? 

Мој генерални утисак је да смо као школа 

напредовали у сваком смислу. Оно чиме смо и раније 

могли да се похвалимо је рад и залагање наставног кадра. 

Као што знате, настава се одвија по комбинованом 

моделу, одељења су подељена у групе, у две смене, 

часови се  реализују у континуитету,  нема празнина у 

распореду.  Распоред часова смо прилагодили епидемиолошкој ситуацији. 

Верујем да сте и ви видели да је школа у техничком смислу опремљенија. Кроз 

пројекте, од Министрстава просвете, Школске управе добили смо средства која смо наменили 

набавци нове опреме: рачунара, паметних табли, штампача, копир апарата, лап-топова, смарt 

телевизора. Уредили смо кутак за родитеље у којем наставници и родитељи могу могу да 

поразговарају.  

Школску продавнициу смо прилагодили опремом коју смо већ имали, али је сам 

простор у којем се изводи практичана настава и часови вежби измештен из подрумских 

просторија. 

2.Како је тренутна ситуација утицала на реализацију наставног плана и 

програма и да ли су неке планиране активности које је школа организовала 

одложене? 

Наставни планови и програми се реализују по плану. Обзиром да часови трају 

30 минута, професори имају већи изазов, а тиме и теже, да планирају и организују ток 

часа. Акценат је стављен на главни део часа. Све што наставници реализују на 

непосредној настави прослеђуј групи која је те недеље на онлајну. Настава која се 

одвија онлајн је захтевна, са овим начином рада смо се  први пут сусрели. Наставници 

су прошли обуке и сваким даном унапређују свој рад. 

3. Верујете ли да су ученици стекли исту количину знања као што би то био 

случај да су наставу регуларно похађали у школи? 

Ученици од наставника добијају материјал и упутства  како би најбоље 

савладали садржаје наставних јединица. Свакако је акценат на суштини наставних 

садржаја. Сматрам да количина усвојеног и примењивог знања зависи и од труда и 

залагања ученика. 

4. Сматрате ли да су ученици остали ускраћени за неке ваннаставне 

активности које су биле предвиђене? 
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У складу са епидемиолошком ситуацијом реализоване су ваннаставне активности:  

Поносна сам на укључивање наших ученика, волонтера у рад од значаја за ширу 

друштвену заједницу. Парламент се прикључио акцији уношења података везаних за 

Covid 19. Ученици су препознали значај ове акције и показали своју хуманост. Тим за 

краријерно вођење је систематски прикупљао, анализирао податке  и благовремено 

обавештавао ученике о могућностима њиховог усавршавања и даљег школовања. Тим 

за сарадњу са Црвеним крстом је такође спровео акцију добровољног давања крви. 

Ученица Александра Симић је за свој ликовни рад освојила награду на конкурсу 

„Солидарност нас спаја“. Учествовали смо на такмичењу из предузетништва School 

EnterpriseChallenge 2020,   које води образовна добротворна организација Teach A Man 

To Fish из Велике Британије.  Надамо се пласману у „сребрни ниво“. Ових дана смо од 

Школске управе  добили упутство о учешћу и  начину организовања такмичења, која 

су планирана за друго полугодиште. 

5. Да ли су се професори  добро  снашли и прилагодили новонасталој 

ситуацији и да ли дају све од себе да ученици са лакоћом постигну све предвиђене 

циљеве? 

Као што сам већ истакла, Школа и наставници су се потрудили да се прилагоде 

овом начину рада. Поред редовне наставе  прошли су додатне едукације кроз различите 

семинаре и обуке, као што је обука коришћења веб алата. 

6.Мислите ли да су професори за време онлајн наставе били попустљивији 

према ученицима и да оцене нису биле сразмерне њиховом знању? 

Професори су поступили по препоруци Министарства просвете. Преласком  на 

онлајн наставу, од 30.11.2020.г. професори су  наставили  са формативним и 

сумативним оцењивањем ученика, али су закључну оцену могли да изведу на основу 

мањег броја оцена, које су ученици добили током целог полугодишта. 

7. Да ли сте задовољни успехом који су ученици постигли за време наставе 

на даљину? 

Обзиром на све околности, јесам. Задовољна сам и успехом  који су ученици 

постигли  претходне две школске године. Мислим да се види напредак у успеху, 

односу према раду и слици коју  Школа шаље друштву као целини. 

8.Да ли сматрате да је тренутни начин организовања наставе неповољан за 

ученике и да ће они на крају школске године остварити значајан дефицит у 

погледу стеченог знања у односу на претходне године? 

Што се тиче матураната професори су на време почели са припремном 

наставом. Са друге стране матуранти су сада више концентрисани на упис на 

факултете, али треба да остану фокусирани на обавезе које им предстоје до краја 

школске године. Настава свакакао није иста као у редовним околностима.Додатна и 

допунска настава се реализују кроз подршку неоцењеним  и ученицима са 
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недовољним оценама . Ученицима  кроз консултације увек могу да затраже додатна 

објашњења од професора. Сведоци смо да ће овај начин наставе на свим нивоима 

образовања бити будућност.  И у другим областима рада се све више примењује овај 

начин комуникације, који свакако има предности. 

9.Како је дошло до сарадње са Кризним штабом града Краљева и до 

организације волонтерске акције у вези са праћењем стања новозаражених 

корона вирусом у Медицинској школи? 

Директор Јавног здравља је дописом контактирао директорку Медицинске 

школе и мене. У том моменту је број заражених на нивоу града  био велики и 

повећавао се свакодневно. Самим тим и обим посла. Запосленима  у Јавном здрављу је 

требала помоћ око уношења података . У Медицинској школи је формиран кол центар. 

Иницијативу сам предочила разредним старешинама који су  мотивисали  ученике. 

Ученици су показали емпатију и жељу да помогну, најпре уношењем података у 

систем у Медицинској школи,а потом и у хали спортова када је започела вакцинација. 

Користим прилику да се још једном захвалим свим ученицима. 

10.Можемо ли да очекујемо још неке новине везане за уређење школе или 

школске опреме,пошто смо недавно добили још пар паметних табли? 

Аплицирали смо на доста конкуса за добијање средстава намењених 

осавремењавању опреме. Оно што је извесно је сређивање главног школског улаза, 

замена видео надзора, канцеларије педагога и организатора практичне наставе, шест 

лап-топова. Циљ нам је да добијемо средства за адаптацију подрумских просторија, 

обзиром да имамо спремљен пројекат за чију израду је средства одобрила Школска 

управа и Град Краљево. 

НЕШТО О НАМА 

 

И овог пута причу о нама започињемо кратким освртом на историјат школе зато 

што као школа са дугом традицијом имамо дужност и обавезу да старије подсетимо а 

млађе упознамо са занимљивим периодом настанка и развоја наше школе. Те давне 

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 у тим тешким, послератним, временима говорило се, слично као и данас, 

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 



                 ЕКОНОМАЦ ПЛУС         Број 13/2021. 

 

ЛИСТ УЧЕНИКА ЕКОНОМСКО ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ  

5 

ЕКОНОМСКО ТРГОВИНСКА ШКОЛА КРАЉЕВО     www.ets-kraljevo.edu.rs 

 

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 и трговци остају 

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

ученика. Наравно, у складу са потреба тржишта рада али и у сладу са новим 

трендовима у образовању мењају се и ови како смо их често називали и традиционални 

смерови. Тако, од школске 2019-2020, у нашу школи долази реформисани смер 

економски техничар. Смер који је од самог оснивања школе њен базични смер, сада је 

освежен, унапређен и прилагођен савременим тенденцијама средњег стручног 

образовања. Најзначајнија промена је свакако увођење предмета који ученицима 

омогућава да стечена теоријска знања из области економије практично примењују и 

стичу вештине које до сада нису могли реализовати у оквиру овог смера. Наша школа 

се укључила у програм дуалног образовања са смером трговац. Дуално образовање у 

Србији је започело захваљујући немачкој организацији за међународну сарадњу (GIZ) 

у оквиру пројекта „Реформа средњег стручног образовања“. Укључене су бројне 

компаније, локалне самоуправе, све под надзором Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја. Дуално образовање је  промоција праксе у предузећима се уводи 

и у нашу школу кроз образовни профил Трговац. Предузетници који су се укључили у 

систем дуалног образовања у Краљеву су „7.Јули“, „Гала“ „ДМ“. И овај традиционални 

и једини трогодишњи смер у нашој школи прати и успешно одговара на захтеве и 

промене које се догађају на тржишту рада. Претходне школске године реновирана је и 

опремљена школска продавница у којој ученици могу применити, увежбати и 

усавршити стечена теоријска знања. Продавница располаже свим потребним 

средствима која омогућавају да се у потпуности симулира рад у малопродајним 

објектима.  

  Не можемо а да се овом приликом не осврнемо на функционисање школе у 

условима епидемије вируса Ковид 19. Од 15.03.2020. када је проглашена епидемија 

наша школа је прешла на онлајн наставу. Врло брзо смо се организовали, формирали 

вибер групе са ученицима и отворили гугл учионице. У ходу смо савладавали технике 

коришћења ове платформе и то врло успешно. Од октобра месеца школа се 

регистровала на поменутој платформи тако да су и ученици и наставници добили своје 

налоге и отворили нове учионице на заједничкој платформи за рад са ученицима. Све 

до  30.11.2020. настава је реализована комбиновано а од тог датума, због погоршања 

епидемиолошке ситуације, поново смо прешли  на онлајн наставу. У школи су од самог 

почетка епидемије обезбеђене и у потпуности поштоване све мере и препоруке 

Министарства здравља и Министарства науке просвете и технолошког развоја.  
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 Да ли смо и у овим условима  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. У претходном периоду многе учионице су дигитализоване и на тај 

начин ученицима и наставницима је омогућено да наставу реализују на савремен 

модеран и свакако занимљивији начин.  

У претходној школској години наставници и ученици учествовали су у бројним 

активностима изван и унутар школе. Покушаћемо да сумирамо и хронолошки 

наведемо поменуте активности:  

- Наши ученици и професори (Биља Митић и Александра Марковић) су 

обележили светски дан језика 26.09.2019. године. Они су заједно урадили два 

паноа који   су истакнути у просторијама школе. 

- 4.10.2019.године професорка Весна Лужњанин је заједно са одабраним 

ученицима треће и четврте године организовала тематско вече на ''Наши преци 

наше славе''. Програм вечери је био веома обогаћен културно историјским 

садржајима. Такође смо имали госте – родитеље, професоре из школе као и 

историчаре односно представнике градског музеја. 

- 24.10.2019. године одржана је трибина у Медицинској школи на тему ''Вози, 

али немој да летиш'' на којој су присуствовали и наши ученици завршних 

разреда. 

- Професорка Јелица Милутиновић је 28. 10.2019. године у сарадњи са 

Канцеларијом за младе града Краљева водила ученике одељења 2/1 у 

Здравствени центар Студеница на предавање о репродуктивном здрављу. 

- 6.11.2019. године у Чачку је одржано такмичење Пословни изазов у Чачку где 

смо учествовали са неколико ученика. Ученике је водила професорка Жељка 

Вуловић. Екипа у којој је наша ученица Александра Јосиповић освојила је треће 

место и пласирала се на Национално такмичење које ће се одржати у фебруару 

месецу у Београду. 

-6.11.2019. године у електротехничкој школи наши ученици су освојили друго 

место на општинском такмичењу у кошарци. 

 - Популарна демократија- У петак 6.11.2019. године у нашој школи је 

одржана радионица Популарна демократија. Радионица је одржана у одељењима 4/1 и 

4/2. Радионице су водиле две студенткиње Факултета политичких наука, од тога једна - 

Александра Обрадовић, наша бивша ученица. Разговарало се о појму и предностима 

демократије а све је то представљено кроз примере демократског одлучивања. 

Радионица су трајале по два школска часа. Ученици као и водитељи радионице су били 

задовољни након реализације исте. 

- 11.11.2019. године Ученице Економско трговинске школе Ђурђина 

Игрутиновић и Софија Гајовић у сарадњи са професорком Биљом Митић урадиле су 

постер поводом Дана примирја у Првом светском рату који је изложен у ходнику 

школе. 

- 22.11.2019. године смо учествовали ма манифестацији ''Доста су свету једне 

Шумарице''. Ученике је за ликовни конкурс припремала професорка Марија Павловић 

- Елта семинар- Већ на почетку нове школске године, наша школа је добила 

прилику да постане место унапређивања професора страних језика, па се тако семинар 

под називом. Подстицање и развој мисаоних вештина ученика кроз наставу страног 

језика, одржао 30.11.2019. године у нашој школи, у организацији Удружења 
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наставника енглеског језика - ELTA. Циљ семинара је био унапређивање компетенција 

наставника за обављање образовно - васпитног рада у настави страног језика у складу 

са савременим трендовима и потребама ученика, као и развијање вештина попут 

комуникације, сарадње, критичког мишљења и решавања проблема. Реализатори 

семинара су били истакнути предавачи, Катарина Ристановић Ацовић, професор 

енглеског језика и књижевности из Гимназије Таковски устанак, Горњи Милановац, 

као и Ненад Миладиновић, доктор филолошких наука из ОШ „Трећи крагујевачки 

батаљон“, Крагујевац. 

- Угледне часове су одржали професори Мира Панић, Дргана Барлов, Светлана 

Ташић и Стојадин Нешић. 

- Професорка Светлана Ташић одржала је угледни чос на тему Стоп 

наркоманији који је оцењен као изузетно користан тако да је и у јануару 

месецу поново реализован  

- 21.12.2019. године у нашој школи је одржан семинар ''Претпоставке успешне 

наставе'' на којем је учствовало 30 наших професора а предавачи су били 

др.Стеван Крњајић и Јасмина Крњајић са Београдског института за педагошка 

истраживања.  

- Организоване су бројне активности у оквиру стручног усавршавања унутар 

установе попут угледних часова, стручних предавања на већима, израда и 

презентација паноа на стручне и опште теме, присуство трибинама у 

библиотеци Стефан Првовенчани у оквиру пројекта „Мала школа финансија“ 

и слично. Посебан акценат ставили бисмо на организацију тематског дана 

поводом Дана школе као и на припрему прошлогодишњег броја часописа 

Економац +. У овим активностима учешће су узели како професори тако и 

ученици наше школе и можемо слободно рећи да је заједнички пројекат био 

врло успешан.  

Након проглашења епидемије и преласка на онлајн наству,  у постојећим 

условима нисмо били у могућности да реализујемо планиране семинаре у нашој 

школи. Ипак  пронашли смо начин да наше усавршавање не трпи.  У том циљу већина 

колега присуствује и узима активно учешће у семинарима који се организују онлајн. 

 Професорка Славица Пајовић Дукић узима учешће у конкурсу „Магија је у 

рукама наставника“ у организацији ЗУОВ-а са часом одржаним у одељењу 3-3 смер 

Пословни администратор и осваја огроман број гласова који су показатељ квалитета, 

креативности и иновативности у настави наше колегинице.  

У току априла и маја професори су пратили семинар „Настава оријентисана 

на исходе“ преко мудл платформе. 

Наш тим за каријерно вођење и саветовање је учествовао на VI сајму школских 

тимова за каријерно вођење и саветовање 29.10.2020.године где се веома лепо 

представио. 

  Крајем септембра  у нашој школи одржано је донаторско вече. Идеја за овај 

догађај је потекла од библиотекарке Весне Лужњанин. Идеја је била да се окупе 

запослени у школи и да свако од њих ”донира” по једну књигу по свом личном избору.  

У току децембра и јануара месеца велики број професора прикључио се онлајн 

семинару  „Каријерно информисање ученика и Еуропас алати“. У организацији 

ФЕФА факултета многи професори али и ученици узели су учешће у зимским 

радионицама са занимљивим темама из области економије.   

У претходној школској години за ученика генерације на седници Наставничког 

већа проглашена су два ученика. Јана Христов 4/1 одељење финансијских 

администратора и Стефан Глигоровић 4/2 одељење економских техничара. Оба 

ученика су била изузетна у наставним и ваннаставним активностима у претходне 
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четири године и из тога разлога је Веће направило преседан ове године и оба ученика 

прогласило учеником генерације. Бројни ученици су се припремали за предвиђена 

такмичења из стручних и опште образовних предмета,  али због актуелне ситуације са 

вирусом многа од њих нису реализована. Надамо се да ће наша школа и у будуће имати 

овакве ученике и сличне „проблеме“ око избора ученика генерације.  

Дакле,  они који желе наћи ће начин да улажу у себе и своје усавршавање без 

обзира на ограничења и услове који су нас задесили.  

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! 

Педагог школе има реч 

Када се у децембру 2019.године појавила вест да се у 

кинеској провинцији Вухан појавио ''чудан'' вирус који се лако 

преноси и опасан је по здравље човека, нисмо ни слутили да ће 

нам тај вирус толико променити животе. Надали смо се да неће 

ни доћи до нас, али живот нас је све поново изненадио а вирус се 

проширио по читавој планети и однео много живота. 

Прошле године смо свакодневно слушали вести и већина 

нас је добро овладала  терминима као што су ковид, изолација, 

тестирање, социјална дистанца, заштита, дезинфекција, кризни 

штаб, лекови, витамини, превенција, имуни систем.... 

Код већине нас, без обзира на узраст ,прво се појавио 

страх. Страх  је природно осећање у овом околностима и он нас мотивише  да се 

склонимо, заштитимо себе и своју породицу. Колико је важан страх видимо код оних 

који се не плаше вируса  и који пркосе мерама заштите и прописаном понашању. 

Истраживања су показала да је управо та категорија људи опасна јер несвесно шире 

вирус и могу да инфицирају људе код којих се болест може закомпликовати. Поред 

страха присутно је и осећање тескобе. Разлог за тескобу је неизвесна будућност, страх 

од разбољевања за себе и друге а код старијих људи и страх од негативних 

финансијских последица.  

 

Многи психијатри, психолози истичу да је управо вама младима најтеже пао 

овај период пандемије. Када највише треба да се дружите, излазите, путујете, славите 

пунолетства, плешете матурски плес све је преко ноћи забрањено. На сваком кораку 

вас сви подсећају да ставите маску, да перете руке, да пијете витамине, да сте преблизу 

једни другима а како све ово траје већ више од девет месеци, треба да научимо да 

живимо са новим правилима, теоретичари кажу да је то ткз. ''нова нормалност''! 
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Мој савет је да будемо оптимистични. Када се вратимо у историју, видећемо да 

је и раније било пандемија и епидемија. Од 1918-1920.године свет је захватила 

пандемија шпанског грипа. Историчари кажу да је трећина свестке популације била 

захваћена овом болешћу.  

Морамо да схватимо да иако за нас ово јесте нешто ново, за планету Земљу није. 

Живот је наставио да тече својим токовима и након ове страшне болести, тако ће бити 

и сада.  

Као светло на крају тунела многи се уздају у откриће вакцине која сваким даном 

све масовније почиње да се примењује у целом свету. Надамо се и да ће она живот 

вратити у уобичајене токове, али док то чекамо, ми морамо наш мали универзум 

испунити неким циљевима.  

Мој савет је да велики циљеви и планови мало сачекају, а да сваки ваш дан 

испуните корисним ситницама које живот значе. 

 Ако не можете у вечерњи излазак можете се чути телефоном са пријатељем са 

којим волите да ћаскате, можете позвати неког од блиске фамилије и тиме му 

улепшати дан. Увек можете у шетњу на отвореном са својом екипом. За добру књигу 

увек треба издвојити време,а ово је управо идеално, или за добар филм по вашем 

укусу. За стицање нових сазнања ово је право време. Зашто га не искористити? 

  Научите нешто ново! Да направите уместо родитеља неку добру вечеру и 

испробате нови рецепт, реорганизујете вашу собу, избаците непотребе ствари, бавите 

се хобијима за које раније нисте имали времена.  

Ако је ваш страх толики да вас паралише у свакодневним активностима, није 

никакава срамота да се обратите стручним лицима, психолозима, педагозима или 

поразговарати са неким ко вама улива поверење.  

Не заборавите и спорт на отвореном када временски условито дозволе.Спорт ће 

помоћи да се у вашем организму интензивније лучи хормон среће па ћете бити 

расположенији и задовољнији. 

Док сви чекамо да се живот врати у нормалу и да реч корона буде историја, 

највише нам треба стрпљења и вере у боље дане! У нади да ће се то што пре десити и 

да ће се ускоро поново играти матурски плес на нашем Тргу српских  ратника, стрпимо 

се и верујмо у боље сутра. И не заборавите да  нисте сами, сви смо ми у овоме и само 

заједничким позитивним мислима ћемо изаћи из ове ситуације! 

 Ја се надам као и ви да ће се то догодити што пре! 
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ШКОЛСКА СЛАВА - СВЕТИ САВА 
 

 Поводом дана прославе школске славе, сваке године у нашој школи се 27. 
јануар посебно обележава. Ове године у нешто мањем саставу, због присутне 
епидемиолошке ситуације, професори,  ученици, као и помоћно особље  су се окупили 
како би обележили овај дан. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                      

 Светосавска свечаност је започета приредбом, коју су уз помоћ професорке 

Весне Лужњанин и професорке Марије Павловић, приредиле ученице наше школе.  

Марина Маринковић (IV-3) и Екатарина Дуњић (IV-2), су на маестралан начин 

отпевале химну Светог Саве. Ања Сеничић (I-4)  рецитујући Савин монолог Десанке 

Максимовић и Ива Зупан (IV-3) читајући беседу коју је написала професорка Весна 

Лужњанин су додатно улепшале ову свечаност присутном колективу наше школе.  

 

Након приредбе наступило је сечење колача, а затим и говор овогодишњег 

домаћина славе, професорке Драгане Барлов, као и директорке школе, коjoj је припала 

улога домаћина за наредну годину. Јако је битно да се нагласи да су сви присутни 

поштовали донете епидемиолошке мере. 

 

Ива Зупан, IV-3 
 

IN MEMORIAM 

Отишао је наш Васo!  

Пре пар година писало се о њему у овом часопису 

као о омиљеном лику у школи. Васо је то и био! И 

запосленима, али и онима које је немогуће преварити кад 

је процена човека у питању- ученицима. 

Недостајаће... 

Недостајаће његова доброта, позитивност, духовитост... 

Недостајаће његова вредноћа, спремност да увек 

буде ту кад нешто треба да се уради, помогне и да се све 

то обави уз осмех, без гунђања… 

 

Недостајаће! 
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БЕСЕДА 

 

Свети Сава и прослава дана Свeтог Саве обавезује нас на колективно сећање и 

памћење, а то значи да се осврнемо на прошлост, а потом погледамо у будућност. вера 

и нада, уз памћење и Светосавље, су наша прошлост и наша будућност. 

 

Од Светог Саве ми смо своји на своме, то је најважнија 

прекретница српске културе и српске историје. Није случајно што смо у 

важном тренутку историје добили Светогорца Св. Саву и Хиландар, као 

средиште православних народа на Светој Гори. После су ницале наше 

светиње: Студеница и Раваница, Манасија и Милешева, Високи Дечани и 

Ђурђеви Ступови, Сопоћани и Пећка Патријаршија, Жича и друге српске 

светиње. 

Држава и црква су две најважније институције , а Срби су их имали, 

захваљујући Растку када је постао Сава, када се није знало колико свет има 

континената, пре више од осам векова. Сети Сава и Немања створили су српску државу 

и цркву. Свети Сава је први син који је подигао оца, први брат који је измирио браћу и 

први Србин који је Србе учинио верницима, направио болнице, библиотеке и 

учионице. То је семе наше школе и нашег образовања. 

Сви народи и све нације имају бајке да је отац имао три сина и да је најмлађи 

био најбољи, само су Срби доживели да им бајка постане реалност и да бајка постане 

део њихове историје и да са тим живе. Наша историја  није имала већег дара од овог. 

У књизи „100 знаменитих Срба“ само су пре Светог Саве дати Стефан Немања и 

Стефан Првовенчани, а у тој књизи професорка Радмила Маринковић рече: „Међу 100 

знаменитих Срба, Свети Сава је несумњиво најзнаменитији.“ 

Нека свима Светосавље донесе радост, сваку срећу, да живимо у миру, у 

здрављу, да вазда напредујемо, да се владамо светосавски и да нам се свако добро 

врати добрим.Нека нам је срећна слава! 

 

Беседу написала професорка српског језика и књижевности Весна Лужњанин 
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ВИРТУЕЛНА ПРЕДУЗЕЋА  

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ 

У прошлогодишњем броју часописа упознали смо вас са кратким историјатом 

увођења виртуелних предузећа и том приликом представила су се предузећа која 

послују у оквиру наше школе.  Овог пута циљ нам је да вам представимо нова 

предузећа основана ове школске године. Наравно, ово је  прилика да се подсетимо и 

предузећа која више нису у нашој школи али су трагови њиховог рада свакако ту. 

Дакле, прошлогодишњи матуранти су свој рад у виртуелним предузећима завршили 

веома успешно а сада, надамо се, подједнако успешно раде у правим, реалним 

предузећима или спремају испите на одабраним факултетима. Да их се подсетимо… 

 

Впд „Пуслица“ 

 

 

 

 

 

 

 

Одељење  4-4 смер комерцијалиста директор предузећа Александра Обрадовић 

 

                            Впд “Be beauty“ 

 

 

Одељење 4-4 смер комерцијалиста директор предузећа Иван Гочобија 
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Впд “Хермес“ 

 

 

Одељење 4-1 смер финансијски администратор  директор предузећа Драгана Барлов 

 

Впд “Аурора“ 

 

 

Одељење 4-1 смер финансијски администратор  директор предузећа Мирјана Панић 

 

У нешто измењеним условима,  због актуелне ситуације,  своје пословање 

успешно су наставила  предузећа са којима сте се у прошлогодишњем броју већ 

упознали. И они су као и реална предузећа своје пословање прилагодили новонасталим 

условима. Путем мејла интензивно сарађују са осталим виртуелним предузећима у 

Србији. Спроводе активности набавке и продаје, књиговодствене евиденције 

пословних промена, обрачуна зарада као и увоза и извоза,  књижења и ажурног вођења 

бројних евиденција  у нешто мањем обиму што  је потпуно разумљиво с обзиром да су 

епидемија и нови услови рада утицали и на рад наших предузећа. Послове обављају 

комбиновано од куће и у школи али најважније је то да ниједно предузеће није 

дозволило да ова ситуација поремети њихов ритам и онемогући их у остваривању 

њихових циљева.  
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Впд ,, Бајадера“ 

 

 

 

 
 

Одељење 3-4 смер комерцијалиста директор предузећа Александра Обрадовић 

 

Впд  “Марс” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одељење 3-4 смер комерцијалиста директор предузећа Љиљана Трајковић 

Впд    „Орео“ 

 

 

Одељење 3-4 смер комерцијалиста директор предузећа Љиљана Трајковић 
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Дивиденда 

Впд „ Еко чоко“ 

 

 

Одељење 4-4 смер комерцијалиста директор предузећа Александра Обрадовић 

 

Впд “Дивиденда“ 

. 

  

 

Одељење 4-2 смер финансијски администратор  директор предузећа Драгана Барлов 

 

Впд „Атлас“ 

 

 

Одељење 4-2 смер финансијски администратор  директор предузећа Мирјана Панић 
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Впд „BABY BOSS“ 

 

 

Впд „Панини“ 

 

 

 

 

 

 

 

Одељење 4-3 смер пословни администратор  директор предузећа Славица 

ПајовићДукић 

Впд „Словце“ 

CЛOBЦE  
 

 

 

 

Одељење 3-2 смер финансијски администратор  директор предузећа Драгана Барлов 

 

 

 

 



                 ЕКОНОМАЦ ПЛУС         Број 13/2021. 

 

ЛИСТ УЧЕНИКА ЕКОНОМСКО ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ  

17 

ЕКОНОМСКО ТРГОВИНСКА ШКОЛА КРАЉЕВО     www.ets-kraljevo.edu.rs 

 

Впд „ФА КОМЕРЦ“ 

  

 

 

 

 

 

Одељење 3-2 смер финансијски администратор  директор предузећа Мирјана Панић 

Представљамо вам сада нова предузећа која су ове школске године започела 

свој рад и укључила се у мрежу виртуелних предузећа. Њима је свакако било теже да у 

условима комбинованог рада стекну прави утисак функционисања у виртуелном 

предузећу. Наравно, ти измењени услови нису их спречили да спроведу поступак 

оснивања и регистрације и да полако стичу своје пословне сараднике. Али хајде да 

видимо шта они имају да кажу! 

Aktiva 
 

 

               

„Актива“ је прво привредно друштво у ком послујемо. Виртуелно! Овде смо да кроз    

симулацију пословања привредног друштва учимо о привредним делатностима, 

економском  пословању, књиговодству... и припремамо се за рад у реалном пословном 

окружењу. Имамо  пуну подршку наших професора који нам посвећено преносе знања. 

У пријатном радном  окружењу, са много практичних примера и личном амбицијом 

имамо све услове за развој и  напредак. Верујемо да ћемо једног дана оправдати 

поверење наших родитеља и наставника  и постати успешни економски техничари. 

 

 

 

 

Одељење 2-1 смер економски техничар директор предузећа Драгана Барлов  

Трговинско услужно привредно 

друштво  

АКТИВА 

Доситејева 46, Краљево  36000 

Е-mail: aktiva723@gmail.com 

Број телефона: 036/392-047 

ПИБ: 100113093 

mailto:aktiva723@gmail.com
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Профит, зарада, трошкови, актизе, порези, књиговодство.....су само неки од 

економских термини за које смо само чули и заинтересовали се. Дошли смо у 

Економско-трговинску школу да заједно учимо и стичемо вештине пословања и 

вођења привредног друштва и једног дана као финансијски администратори будемо 

део правог привредног друштва, зарађујемо за себе и друге. Радом у виртуелном 

привредном друштву „Рента“ кроз широк спектар општих и економских предмета 

наши професори ће нас оспособити за рад у области финансија и повести ка 

постављеном циљу. Врата нашег ВПД су широм отворена за све који желе да се 

упознају са процесом нашег учења кроз рад. 

 

 

Одељење 2-2 смер финансијски администратор директор предузећа Драгана Барлов 

 

 

 

ВПД „НиН“ Д.О.О основано је 02.09.2020. и бави се прометом канцеларијског 

материјала и пружањем књиговодствених услуга. У нашем тиму запослено је 15 

ученика, али доста учимо и надамо се успеху у будућности. Наши запослени се труде 

да заједничким радом обаве послове својих служби. Пословање вршимо преко ЦВБ 

банке Чачак и Сервисног Центра Сопот. Обављамо послове у циљу остварења што 

бољег финансијског резултата. Ради боље сарадње увек нас можете контактирати на 

емаил: nandndoo@gmail.com.Посетите нас и уверите се у озбиљност и преданост нашег 

рада у виртуелним предузећима!  

 

Трговинско-услужно привредно друштво 

 ''РЕНТА'' 

Доситејева 46, 36000 Краљево 

Број телефона: 036/392-047 

ПИБ: 100113109 

Е-маил: fa.renta9@gmail.com 

НиН 
Привредно друштво за промет канцеларијског 

материјала и пружање књиговодствених услуга  

„Н И Н“ 

Доситејева 46, 36000 Краљево 

текући рачун број:  

пиб:  

mailto:nandndoo@gmail.com
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Одељење 2-2 смер финансијски администратор  директор предузећаМирјана Панић 

 

 

 

 

Ове школске године у прилици смо да радимо оно о чему смо претходне године 

слушали од наших старијих колега и професора. Знатижељно смо ишчекивали да и ми 

оснујемо своје предузеће у којем ћемо осетити атмосферу тимског рада у канцеларији, 

као и да изађемо из улоге ученика и постанемо барем на дан запослени који уче кроз 

рад. Наравно ситуација која нас је све задесила ове године мало је изменила услове у 

којима смо радили али смо без обзира на то успели да оснујемо и региструјемо 

предузеће које бави прометом шећера, чоколаде и слаткиша. Зашто баш ова делатност? 

Мотив нам је био да што интензивније сарађујемо са предузећима у нашој школи која 

са прометом ове робе већ има богато искуство. Надамо се да ћемо следеће школске 

године моћи да се похвалимо широм мрежом пословних партнера као и потпунијим и 

разноврснијим асортиманом. 

 

Одељење 2-4 смер комерцијалиста директор предузећа Александра Обрадовић 

 

 

 

Привредно друштво за промет чоколадом шећером и слаткишима 

„Ч О К О Л Е Н Д“  

Доситејева 46, 36000 Краљево 

текући рачун број: 200-0000000001766-00 

пиб: 100113001 
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 У септембру месецу 2020. године 15 ученика одељења 2/4, смер комерцијалиста,  

основало је впд „SPORT SHOP 036”, у оквиру предмета Обука у виртуелном предузећу 

са намером да продајом на велико спортске опреме науче основне поставке рада у 

набавној и продајној служби, складишној као и рачуноводственој служби. Услови рада 

су отежани тренутном ситуацијом око Ковида 19 али када постоји воља да се нешто 

оствари, не постоје препреке које би то могле да онемогуће. У будућем двогодишњем 

периоду впд „SPORT SHOP 036” сигурно ће заузети лидерску позицију међу впд које 

се баве сличном делатношћу 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одељење 2-4 смер комерцијалиста директор предузећа Славица Пајовић Дукић 

 

 

 
 

 Нешто о нашем предузећу:Наше предузеће се зове “НикиРики 036“ и бави се 

производњом и продајом шећера и чоколаде на велико. Седиште предузећа је у 

Краљеву у Улици Доситејева 46. У нашем предузећу има петнесторо запослених у 

четири службе: општој правној и кадровској, набавној, продајној и рачуноводствено 

финансијској служби. Најпродаванији производи у нашем предузећу су чоколаде и 

гумене бомбоне. Визија нашег предузећа: Желимо да постанемо успешно привредно 

Привредно друштво за промет спортском опремом на велико  

„SPORT SHOP 036“  

Доситејева 46, 36000 Краљево 

текући рачун број: 200-0000000001788-00 

пиб: 100107521 

sportshop2020@gmail.com 

 

Привредно друштво 

,,НИКИРИКИ036”Д.О.О. 

промет шећером чоколадом и слаткишима 

Доситејева 46  Краљево 36000 

Тел – Факс: 036-382-047 

ПИБ: 100113115 

Email: nikiriki036@gmail.com 

 

mailto:sportshop2020@gmail.com
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друштво које ће остваривати висок профит нудећи квалитетне производе својим 

потрошачима или купцима. Нашу визију ћемо остварити користећи образоване и 

стручне кадрове и проширивањем продајних објеката широм нашег региона. 

 

Запослени предузећа „НикиРики 036“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одељење 3-3 смер пословни администратор директори предузећа Иван и Слађана 

Гочобија 

 

Професори:  

 

  Славица Пајовић Дукић 

                                                                                                                    Драгана Барлов 

                                                                                                                     Мирјана Панић 

                                                                                                                     Љиљана 

Трајковић 

Слађана Гочобија 

                                                                                                                      Иван Гочобија 

Александра Обрадови 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 ЕКОНОМАЦ ПЛУС         Број 13/2021. 

 

ЛИСТ УЧЕНИКА ЕКОНОМСКО ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ  

22 

ЕКОНОМСКО ТРГОВИНСКА ШКОЛА КРАЉЕВО     www.ets-kraljevo.edu.rs 

 

ПРЕДСТАВА ЗА ДАН ШКОЛЕ 6. марта 2020. године 

„Од коловке па до гроба најлепше је 

ђачко доба“, тако се говори од давнина.  

Да се не врти све око учења и оцена, 

још једном је доказала наша школа која се 

труди да својим ваннаставним активностима 

обогати наше знање, а притом да се сви 

забавимо и дружимо.  

Ко је од нас замишљао да ће једнога 

дана на тренутак бити глумац и осетити како 

је то кад стојиш на позорници? 

6. марта 2020. године обележили смо 

дан Економско-трговинске школе. Уводну реч 

имала је директорка школе, Драгана 

Пауновић, која је поздравила све присутне.  

Вишња Весковић, Валентина Петрашиновић, 

Теодора Бажалац, Милица Бажалац, Ива Зупан, Јелена Пејчиновић, Богдан Кованџић 

и Лука Павловић глумом неког од ликова из чувеног филма „Маратонци трче почасни 

круг“, одиграли су представу „Генерална за Дан школе“, коју је осмислио професор 

Жарко Милојчевић и показили како изгледају пробе пред сам чин представе.  

На сцени Краљевачког позоришта са својим чаробним гласовима заблистале су 

и Јована Матовић, Јована Радојичић и Марина Маринковић.  

Све ово не би било могуће без професора Жарка Милојчевића, Марије 

Павловић и Славице Пајовић Дукић, који су уз велики труд и залагање показали да 

наша школа поседује драгоцене професоре, а са њима и ђаке.     

                 

 
 

Надамо се да ћемо и у наредним периодима упркос епидемији успети да 

представимо нашу школу, не само као образовану установу, већ установу која својим 

ученицима омогућава нова знања.  

Професори и ђаци су још једном доказали да се све може уз мало креативности 

и маште, а свако од нас се забавио и постао богатији за једно ново искуство.  

Милица Бажалац, IV-3 
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такмичења 

Била сам део „МАГИЈЕ“ 

Половина марта 2020-те године била 

је почетак ОНЛИНЕ наставе.  

Министарство просвете одлучило je, а 

на нама, наставницима, је да је спроведемо у 

дело - НАСТАВА ПОСТАЈЕ ОНЛИНЕ. 

Ја о онлине настави нисам знала 

ништа. Сетих се само да сам неки дан 

прочитала објаву на фејсбуку о бесплатним 

онлине семинарима у вези онлине наставе. 

Неко је у групном школском чету поменуо  

„ГУГЛ УЧИОНИЦА“,  те уз семинар за 

онлине наставу, ОНЛИНЕ НАСТАВА је за 

мене могла да почне.  

  

 

 

 

 

Обзиром да сам семинар „прошла“ за једно вече, успела сам врло брзо да 

поставим нови вид наставе на стабилне ноге. Прелазак на овај облик наставе затекао ме 

је у одељењу 3/3 у тренутку када је следила провера савладаног градива, а требало је 

проверити колико су научили кроз групни рад. Од ученика сам тражила да кроз  кратку  

презентацију у power pointu опишу свој допринос раду у групи. Након тога, следило је 

презентовање и сваки ученик у апликацији  zoom говори шта је све радио у служби 
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коју је управо напустио. Да би 29 ученика приказало свој рад било је потребно 

организовати 8 zoom-ова (због 8 служби, по 4 у сваком впд).  

О свему овоме била је упозната управа Школе и некако је предлог да са овим 

учествујемо на такмичењу потекао истовремено и од њих а и као моја жеља.  

Конкурс „МАГИЈА ЈЕ У РУКАМА НАСТАВНИКА“ појавио се отприлике у 

априлу и до половине маја било је могуће послати презентацију о одржаном часу у 

циљу размене идеја о ОНЛИНЕ НАСТАВИ, а речено је и да ће бити награда за најбоље 

припреме као и награда публике на основу гласова преко гугл налога.  

Током 3 недеље гласања за све 

припреме скупљали смо гласове 

за нашу припрему и дуго смо 

били на првој позицији. У 

последњих 4-5 дана претекао нас 

је наставник из Београда и 

награда нам је измакла за мало, 

остали смо вицешампиони са 

6.481 гласом.  

 

Није ово мали успех имајући у виду да је само 11 радова имало преко 2.000 

гласова а само 3 рада преко 5.000 гласова.   

Након овог конкурса остало је сачувано 725 радова, радови су пристигли из 115 

градова, из основних и средњих школа, много наставника послало је и више од једног 

примера. База припрема је веома богата и доступна је свима, ученицима и 

наставницима, бесплатно на сајту... https://www.jpd.rs/online-nastava 

Наставник магију може да створи сваким одржаним часом. Драго ми је да сам 

била део ове приче и да сам заједно са ученицима бар мало замахнула чаробним 

штапићем.  

 

Наставник,  

Славица Пајовић Дукић 
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Учешће у пројектуSchool EnterpriseChallenge 2020 

 

Од 30. Марта, на иницијативу директора школе Драгане 

Пауновићи организатора практичне наставе Јасне Петровић, 

наша школа се укључила у међародни пројекат School 

EnterpriseChallengе , који за циљ има имплементацију 

педузетништва, развој предузетничког духа, вештина и 

креативности, оспособљавање ученика за преузимање 

иницијативе и ризика у животу, раду и  будућем позиву. Овај пројекат је под 

покровитељством образовне добротворне организацијеTeach A Man To Fishиз Велике 

Британије. 

Предмет предузетништво изучавају ученици четири 

образовна профила у нашој школи. Учешћем у пројекту и 

такмичењу,ученици су наставили да стичу кључне животне 

вештине кроз практичну примену знања. Осим тога, боље су 

се припремили за стварност живота, успех у школи и након 

школе, било да се одлуче за даље образовање, постану 

предузетници или пронађу  запослење.Ученицима  смо 

помогли да стекну практично пословно искуство и да 

развију основне животне вештине као што су тимски рад, 

вођство, комуникација и решавање проблема кроз њихово школско пословање, а 

уједно су и унапредили своје дигиталне компетенције.Основали смо потпуно 

функционално предузеће које је образовно и може постати профитабилно. Верујемо да 

је практично образовање о предузетништву кључно за борбу против незапослености. 

Такмичење се одвијало у неколико фаза: 

1.Регистрација школе и ученичке компаније ( Пројекту 

су се придружили ученици одељења IV3,IV1 I II2 са 

професорком Жељком Вуловић 

2. Одабир пословне идеје(Ученици су заједно са 

професорком Кристином Девеџић одржали Zoom састанке и 

путем brainstorming методе одабрали жељену бизнис идеју) 

3. Израда лога и бизнис плана (Професорка Славица Пајовић Дукић је била 

задужена за технички део и израду лога бизниса) 

4.Производња корпи од рециклираног материјала(Професорка Жељка је 

помогла ученицима у изради корпица показавши им начин израде) 

4.Подношење финалног извештаја (Професорка Мирјана Панићје помогла у 

изради финалног извештаја) 
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Услови за рад су због епидемиолошке ситуације 

били отежани, али смо им се прилагодили. Највећи део 

договора, преношења информација, састанака, конкретног 

рада у време ванредног стања остваривали смо преко Zoom 

и Google meet апликације,e-meilova,vibera.Након ванредног 

стања производњу смо обављали у школској продавници. 

Сматрамо да је рад ученика и професора на овом 

програму  дугорочно одржив и зато нам је  од велике   

важности. Прави ефекат нашег програма најбоље 

показују континуирани позитивни исходи које млади 

људи и нашој заједнице добијају након савладаног 

програма и такмичења. 

Напомињемо да је овај заједнички рад добра 

основа за отпочињање рада ученичке задруге.Надамо се пласману у следећи „ 

Сребрни“ ниво. Резултате очекујемо током фебруара месеца. 

 

Текст написала професорка: 

Кристина Девеџић 

Награда на ликовном конкурсу ЕУ ПРО „Солидарност нас спаја“ 

 

 Развојни програм ЕУ ПРО је уз подршку Европске уније 

отворио наградни ликовни конкурс за ученике и ученице средњих 

школа и гимназија са темом „Солидарност нас спаја“ како би млади 

сагледали свет око себе у години пандемије корона вируса.  Ђаци 

кроз ликовни израз треба да прикажу како су се свет и њихово 

непосредно окружење променили у доба пандемије, да истакну 

примере солидарности и подршке које је пандемија подстакла, као и 

ко је у њиховим заједницама био највише погођен новим 

околностима. Конкурс је био отворен до 15. новембра 2020. године, а проглашење 

победника, додела награда и промоција календара су били организовани у децембру у 

складу са епидемиолошком ситуацијом. На конкурс су радове послали ученици из 38 

општина и 54 школе. Укупно је пристигло 211 радова, арад ученице наше школе 

Александре Симић из одељења 3/1 увршћен је у 12 најбољих и због тога је штампан на 

календару ЕУ за Србију, а Александра је награђена мобилним телефоном. О самомом 

конкурсу и разлозима зашто је учествовала нам је рекла: 
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За конкурс сам се пријавила како бих пробала нешто ново, али и како бих доказала 

себи да могу да урадим много више. Волим да цртам тако да је ово био изазов за мене који 

сам радо прихватила. Тема конкурса била је „Солидарност нас спаја“ и мојим радом желела 

сам да прижим подршки свима који воде не само борбу са короном него и унутрашњу борбу. 

Циљ ми је био да покажем свима да ћемо из овога изаћи као победници и да ћемо једног дана 

бити поносно на себе и на нашу снагу коју смо имали током пандемије. У почетку нисам ни 

знала о каквом се такмичењу ради. Нисам ни помислила да се могу освојити овако сјајне 

награде. Веома сам задовољна постигнутим успехом и поносна сам што је баш мој рад доспео 

у 12 најбоље оцењених радова у целој Србији. 

 

 

 

  Александра Симић 3/1 
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Рад ученичког парламента 

Прво полугодиште 2020/2021.год. 

 

И ове године, на самом почетку септембра основан 

је ученички парламент. На седници парламента изабрани 

су председник парламента, заменик, записничар, два 

члана Школског одбора и члан тима за развојни школски 

програм. Чланови су предложили излете, планинарење, 

посете музеја, спортске манифестације и  организовање 

презентација током школске године. 

 У октобру је успешно реализована хуманитарна 

акција за ученика Медицинске школе. Организована је 

због пандемије презентација о Дану чистих руку за 

чланове парламента 15.октобра, а у наредним данима и за разна одељења. Чланове 

парламента су посетили представници Канцеларије за младе и упознали се са њиховим 

активностима. Канцеларија за младе је обавестила чланове о ликовном конкурсу 

„Солидарност нас спаја“, а представници парламента и ученике школе. На ликовном 

конкурсу наша ученица је освојила награду, и пригодан поклон  од Канцеларије за 

младе. 

 Канцеларија за младе је у новембру доставила четрдесетак упитника за ученике 

друге и четврте године, који су ученици вредно попунили. Упитаник је садржао 

питања о образовању, занимању, култури, здрављу, безбедности, настави на даљину, 

проблемима младих, променама које би млади увели у граду. 

 У децембру, чланови парламента из треће и четврте године су учествовали на 

такмичењу за студију случаја. Одазвали су се и волонтирању у Медицинској школи, 

где је организован кол центар за обавештавање грађана о епидемији. На гугл 

платформи је креирана гугл учионица за ученички парламент. Отежан нам је рад 

парламента због епидемиолошке ситуације, али се трудимо да организујемо што више 

акција и да будемо врло активни. 

 

Гарић Сандра 4/4 
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 КОВИД CALL ЦЕНТАР 

 

Током децембра месеца у нашем граду, као и у 

земљи уопште, дошло је до погоршања епидемиолошке 

ситуације. У том периоду дошло је до наглог повећања 

броја позива Дому здравља у Краљеву , који су оптеретили 

здравствени систем. Из тог разлога  у Медицинској школи  

отворен  је ,,Ковид call центар".  Од 12.12.2020. године,  

ученици наше школе као и ученици Медицинске школе, 

неуморно  својим  добровољним радом помажу у 

реализацији ове акције.  

,,Call центар" садржи 5 телефонских линија које наши суграђани позивају у 

случају контакта са вирусом Ковид-19. Ученици Медицинске школе, након обуке коју 

су имали пре почетка волонтирања, одговарају на позиве, узимају  потребне податке 

новозаражених грађана, док уценици наше школе уносе податке у систем. Овај центар 

ради свакога дана од 8-16 часова  у две смене.  

Бојана Јаблановић, Андреа Јаник, Алекса 

Бишевац, Јана Алексић, Ђина Ристић, Драган 

Пантић, Илија Кезовић, Јана Белоица, Павле 

Јоловић, Јована Миловић, Лена Стојчић, 

Кристина Манић, Мија Мијајловић, Милица 

Вукомановић, Милица Вучићевић, Никола 

Благојевић, Николета Јовановић, Огњен 

Лишанин, Огњен Попић, Петра Михајловић, 

Сандра Вукадиновић, Теодора Бојовић, Теодора 

Костић, Вељко Ђурђевић, Вељко Милосевић, 

Зорана Костовић и Урос Станчић, као представници наше школе, узели су активно 

учешће у реализацији ове акције а   мотивацију за учешће  проналазе у жељи да 

помогну својим суграђанима И здравственом систему, међусобном дружењу и корисно 

проведеном времену. 

Напомињемо  да центар ради са свим мерама предострожности, заштитне маске 

као и растојање међу волентерима су обавезни, уз редовну дезинфекцију руку, радне 

површине и мобилних уређаја. 

  Активност центра трајаће све док за овом врстом ангажовања буде било 

потребе. Ми ћемо, наравно, као и до сада бити ту да својим делима помогнемо и дамо 

пример другима. 

 

 

Сандра Гарић 4/4 

Бојана Јаблановић 3/4 
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НАША ШКОЛА – ИСТИНСКИ ХРАМ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

Учињена ми је незаслужена част позивом проф. Весне Лужњанин да 

напишем неколико редова за часопис школе чији сам био ученик. Часопис има мање 

бројева и година излажења од оних које су прошле од када сам са својим вршњацима 

седео у вашим школским клупама. Протекло је време, али је школа углавном остала 

иста. И градиво је, посебно оно опште и стручно, остало исто. Многи наши професори 

одавно нису за катедрама, а неки су отишли са овога света. На свом месту - у нашим 

срцима и памћењу - остала су многобројна сећања и успомене. 

У једном од претходних бројева вашег часописа сам пронашао дивне стихове 

ученице Елеоноре Ердоглије којима је на свој начин исказала део онога што је остало 

иза нас, а што се данас налази пред вама (”Велике љубави, пријатељства вечна; разлију 

се к`о бујица воде; па безброј планова и осећања; за један дан у неповрат оде”). То, 

заиста, јесте тако, али се, како време пролази, та ”разливена бујица воде” поново  враћа у 

свој изворни водоток живота. 

Дужан сам да се, исписујући ове редове, запитам како бисмо ми у оно време, пре 33 године, читали и схватили обраћање 

једног бившег ученика наше школе коме је увелико оседела брада. Можда ми се то тада не би учинило толико важним, али бих, 

сигурно, нешто од тога запамтио. И ја се надам да ћете и ви запамтити барем нешто од овога што сам вам написао. Исписани 

редови имају смисла само у том случају. Управо због тога нећу, а једва се одупирем, да оживљавам своје школске усп омене које су 

трајно остале у мом срцу. Могао бих само да вам, додуше са временске дистанце, кажем нешто о ономе чиме ви данас живите и 

проводите своје школске и младалачке дане, а то за вас не би представљало новину.  

Без обзира на разлику у годинама - сви смо и даље ученици без обзира да ли седимо у школским клупама или не. И ми 

који смо давно изашли из наше школе и ви који се данас у њој налазите. Јер се човек, ако је прави човек, учи док је жив. Управо 

због тога знам да нећете, баш као што нисмо ни ми, а  ни они пре нас, све и да хоћете - научити све што треба у средњој школи. 

Али, све и да нећете, исто као и ми, научићете много. И то ће вас, као и нас, пратити као сенка на животном путу до вечности!  

Данас слободно и одговорно могу не само да кажем него и да посведочим да се налазите на месту на коме не стичете 

само знање него на коме, уз стицање знања, постављате унутрашње стубове своје људскости, врлине, карактера, особина и то се 

оверава невидљивим печатима захваљујући онима који имају велику друштвену и  личну одговорност да вас васпитавају и 

образују. 

Стичем утисак да многима није јасно значење појмова васпитање и образовање. Васпитање у себи садржи 

српскословенски глагол ”питати” што значи - хранити. У школи се хранимо знањем. А образовање у себи садржи  српскословенску 

реч ”образ” што значи и част, и понос, и лице, и достојанство, и честитост, и неисквареност, и чедност, и савесност, и искреност и 

истинољубивост. Те дивне људске врлине прво стичемо у породици, али их надограђујемо у школи. Школска сведочанства и 

дипломе нису ништа друго него исправе о нашем васпитању и образовању у пуном и правом смислу речи. Због тога је школа једно 

од најважнијих места у којима се учимо да будемо прави људи. И зато ће школе, професори и ученици постојати до краја света и 

века! 

Не сумњам да ће и ваше генерације, попут претходних, дати велики број честитих, важних и гласовитих људи који ће 

својим животом и делом, на свој начин, задужити Краљево и Србију. Једнако тако сам сигуран да ће из наше школе, као и увек до  

сада, излазити васпитани и образовани људи у правом смислу речи. 

На крају, желим да са вама поделим да се никада у животу и нигде нисам постидео својих школских другара, професора 

и своје школе. И увек, кад год сам у прилици, посебно због тога што већ деценијама не живим у Краљеву и Србији, са поносом 

истичем и помињем свој град и своју школу. Краљево и наша школа су својеврсни магнет који никада не губи своју снагу. И увек 

им се враћамо без обзира где се налазимо, чиме се бавимо и колико смо удаљени од њих. Тај магнет, како време пролази, добија 

све већу снагу. И где год да пођемо, Краљево и нашу школу невидљиво носимо са собом.  

Желим вам да из наше школе изађете као прави васпитани - знањем нахрањени и образовани - врлинама утврђени људи 

који ће продужити ово наше школско, непоновљиво и чудесно краљевачко коло које се одавно разиграло на свим странама света и 

које се непрестано, из године у годину, умножава. Не сумњам да ће тако и бити, јер се налазите у једном од најлепших 

краљевачких и српских храмова васпитања и образовања. 

 

Протојереј-ставрофор др Велибор Џомић 
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Протојереј Велибор Џомић 

Протојереј Велибор Џомић рођен је у Краљеву 13.децембра 
1969.г.Доктор је правних наука,подгорички парох и координатор Правног 
савета Митрополије црногорско - приморске. Члан је Удружења књижевника 
Србије и Црне Горе. 

Ђаконски чин је примио 1998.г. у манастиру Тврдош, а свештенички 
чин 1999.г.у Саборној цркви Преображења Господњег у Требињу.Почивши 
митрополит црногорско-приморски, Амфилохије Радовић,унапредио га је 
2007.године у чин протојереја и то у Саборном Храму Христовог Васкрсења у 
Подгорици. 

Бројни су његови стручни и књижевни текстови: 
Однос Цркве и државе у средњовековној српској држви (2005.г.); 
Законодавство о црквама и верским заједницама у време шестојануарске диктатуре (2006.г.); 
Усташки злочини над српским свештеницима (1995.г.); 
Страдање Српске цркве од комуниста (2003.г.); 
Секте,сатанизам и лажни пророци (1994.г.); 
Рањена Србија (1999.г.); 
 Печат вечне срамоте (2000.г.). 
      Неизмерно је наше задовољство и наша захвалност што се уважени мр Џомић одазвао 
нашој молби и упутио посланицу свима нама, ученицима и професорима.Нека Бог чува њега и 
његову мудру реч! 

 

РЕЧ ИМА НАЈБОЉИ ЂАК ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ ВАЛЕНТИНА ПЕТРАШИНОВИЋ 

На један необичан  и несвакидашњи начин, када се осврнемо на 

претходне године, са маскама на лицу и одржавајући дистанцу за најбоље 

ђаке основних и средњих школа, одржана је додела награда у 

одборничким клупама Скупштине града Краљева. Главну реч је имао 

градоначелник, који је свим ђацима уделио честитке и пожелео све 

најбоље у даљем школовању. 

На свој успех сам поносна, а када сам пре четири године уписала управо Економско-трговинску 

школу, нисам ни слутила да ће ова част припасти мени. Поносна сам на себе, на своје професоре, 

разредну одељења, Славицу Пајовић Дукић која ме је кроз читаво школовање подржавала, али и на 

целокупно моје одељење IV3 које је увек било у првим редовима да ме бодри. 

Имала сам прилику да као награду добијем књигу чувеног турског писца, Орхана Памука 

„Црвено се зове“.  За мене ово представља једно прелепо искуство, а самим тим и идеалну прилику да 

будем свесна себе и својих вредности, да сазрим, али и да се сад већ усмерим на упис студија. Осећаји 

узбуђености, среће и радости нису мањкали на овом догађају. 

 

Валентина Петрашиновић, IV-3 
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Tajaнствeнa пeсмa живoтa 

 
Кaдa бих живoт мoрaлa дa пoрeдим сa нeчим, пoрeдилa бих гa сa мoрeм. Moрe je прoмeнљивo 

бaш кao и живoт. Будe мирнo и лeпo, aли у jeднoм трeнутку нaиђу бурe и тaлaси и то збуни човека. 

Живoт je нeпрeдвидив и свaкo од нас не зна шта га чека на том тајанственом путу. Крoз живoт je тeшкo 

прoлaзити сaм сa много прoблeмa. Лaкшe је све туге и боли поделити сa нeким. Пoрoдицу и приjaтeље нe 

бирaмо, oни бивajу кo знa збoг чeгa и кo знa зaштo. 

Врeмe нeпрeстaнo тeчe. Билo je тo прoшлoг лeтa. Свe je дeлoвaлo кao мирнo мoрe, мирнa лукa. 

Moja нajбoљa другaрицa,  кojу сaм пoзнaвaлa цeлога живoта, и ja прoвeлe смo цeлo лeтo зajeднo. Билe 

смo jaкo вeзaнe и смaтрaлe смo jeднa другу дeлoм пoрoдицe. Увeк смо билa ту једна за другу. И мислиле 

смо да ћемо заувек једна другој бити подршка и утеха, да ћемо се целог живота заједно смејати, 

радовати успесима и туговати када је тешко. Билa сaм вaн грaдa кaдa су ми jaвили дa je дoживeлa тeшку 
сaoбрaћajну нeсрeћу и дa je пoслe нeкoликo дaнa jaкe бoрбe, нaжaлoст, изгубилa битку. У том тренутку 

све је стало. Зауставио се живот, моје мисли, сузе... Изненада су у мoj живoт тaдa ушле бурe и тaлaси. 

Много питaњa бeз oдгoвoрa. Oнa je мoja тajнa, пeсмa, причa o кojoj нe причaм никoмe. Не могу да 

причам никоме јер боли. Сузе саме теку. Зaувeк je билa и бићe дeo мeнe, мoja тajнa стрaнa. Дeвojчицa 

пунa живoтa, пeсмe, причe и нaрaвнo jeднa чистa дeчиja душa, ту je кao дeo мeнe. Много људи сe вoди 

тимe дa трeбa скрeнути мисли, рaзмишљaти o другим, нaизглeд битниjим ствaримa, зaбoрaвити штa сe 

дeсилo и крeнути дaљe. Нe жeлим дa зaбoрaвим. Жeлим дa сe сeћaм свaкoгa дaнa и дa oсeћaм кao дa je ту, 

пoрeд мeнe. Jeднoгa дaнa кaдa сe будeмo пoнoвo срeлe, бићeмo срeћнe и нaсмejaнe, бaш кao и тих цeлих 

пeтнaeст гoдинa. Дo тaдa фaлићe ми мoja другa тajaнствeнa стрaнa дa упoтпуни мoзaик мoje живoтнe 

причe. 

Свaкo oд нaс имa нeкoгa кoгa je на неки начин изгубиo. Губитaк мoжe бити одлазак вoљeнe 
oсoбe, прeстaнaк приjaтeљствa... И свимa je дoбрo пoзнaт oсeћaj нaкoн тoгa. Празнина. Зaтo увeк трeбa 

бити пoзитивaн, тaкo рaзмишљaти, прaштaти, вoлeти jeр никaдa се не знa штa се мoжe догодити сутрa, a 

увeк je тo сутрa неизвесно и прeсуднo за будући живот. 

 

 
Jeлeнa Бишeвaц 3/1 

 

Нашој љубави је крај 

 

Сигурно мислите да је овај текст о некој романтичној драми. Не грешите много. Романтике је некад било, а 

драма je увек била присутна. Драго одељење, дошло је време и ми да се растајемо. Већ четири године сваког 

септембра, ишли смо заједно истим путем. Међутим, на крају овог пута много је раскрсница и свако ће изабрати 

своју. Остају иза нас лепе успомене, ружних се сада нико неће сећати. Били смо деца – добра, али и неваљала. 

Учили смо за двојку, али и преписивали за петицу. Слушали смо савете професора, али смо ипак радили по свом. 

Ми смо били и остајемо једна мала породица, једно мало позориште. Много је професора дошло код нас да погледа 

нашу представу. Надамо се да су уживали, да смо их насмејали и понекад (само мало) изнервирали – све је то било у 

опису посла. Заправо, дугујемо вама једно велико хвала за доброту, за критике, за оно чему сте нас научили и „ово 

не треба да учите“, за поклоњену двојку и „коме фали оцена за успех“, за прикривање несташлука и понекад 

учињене неправде (натерала нас је да будемо реални и схватимо где грешимо). 

Неизмерну захвалност дугујемо нашој разредни, Славицу Дукић Пајовић.  Хвала за  лепе успомене, за 

савете, за подршку при одрастању и храбрењу при првим одраслим одлукама. Ми одлазимо разредна. И од ове сте 

деце направили одрасле људе. А било нам је лепо са Вама. Борили сте се за своју децу и желели сте најбоље за њих. 

А ми , деца као деца, превише бунтовна, нисмо хтели баш да Вас слушамо. Један топао загрљај иде и нашој 

професорки Весни Лужњанин, Доброј вили и најбољој другарици нашег одељења. Много сте нам недостајали у овој 

завршној години. Драго одељење, завршна сцена наше представе треба да буде полагање матурског испита. Због 

превелике панике која влада око тога, време је да послушамо један од многобројних савета професорке Биље Митић 

да наш матурант може да падне једино ако се саплете испред школе. Са Вама је професорка увек било опасно, али 

наш „осећај за feeling“ каже да сте нам и Ви недостајали ове године.Ето таква је била наша породица и наша љубав 

четири године. Наизглед дуге, а заправо су пролетеле брзином светлости. 

 У нади да ће нам се путеви некад укрстити, 

Пословни администратори ʼ02❤.  

          Бојана Дашић IV3 
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Правој љубави 

 

Моја права, једина и искрена љубави, 

 

  Овај вечити романтик остао је без речи, оних лепих и најдубљих. Не зна чак ни 

где да их потражи. Знам само да бих сатима могла да те гледам. Тај твој  лепи лик, као 

стари, добри филм врти ми се по глави. Знам и да си као песма, коју бих стално певала. 

Као вредна успомена си, коју кријем и од себе саме. Али опет, сад кад бих те видела, не 

знам шта бих ти рекла. Не плашим се одбијања, већ се плашим да ћу те изгубити као 

пријатеља. Научила сам (нарочито после тебе) да кад неког волиш и тај неко оде, 

мораш срце добро да излечиш, да се не разбије поново на истом месту. Ипак, не 

признајем, али осећам да ми срце полако пуца када те не видим или када те бар 

понекад не споменем. Волела бих да не боли толико, али ако се некад сретнемо желела 

би да ти кажем ову моју најдубљу реч – остани. Остани, не иди, зато што сам навикла 

на тебе. Само буди ту, негде у близини, далеко од очију, али у овом напуклом срцу. 

Остани ту као лепа реч, као лепа успомена. Путуј, али знај да сам твоја сигурна 

станица, мирна лука. Знај да си вољен толико да сам спремна да те пустим да идеш 

другим путевима, да осетиш немирно море. Све то у нади да ћеш доћи опет на своју 

сигурну станицу. Ти си за мене бисер који никада не бих извадила из шкољке. Страх 

ме је да те неко не испрља тако лепог, чисте душе и осмеха. Али... Пуштам те бисеру, 

да видиш свет и да се опет када за то дође време, вратиш својој шкољки у загрљај. Ово 

време нас раздваја, пребрзо пролази. Бледи све и почетак и крај, а ми остајемо негде 

између. 

 Док не дође време да се поново сретнемо, не заборави ме, јер ја тебе сигурно нећу.  

 

          Бојана Дашић IV3 
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THE STATUE OF LIBERTY 

 

Since Covid 19 started in December 2019, people haven’t been able to travel. The 

borders were blocked and people were advised to stay at home. But everyone longs to travel 

and explore new, interesting places. We have decided to take you all to one trip and present 

you the most important landmark of New York City and the USA- The Statue of Liberty.  

The Statue of Liberty, one of New  

York’s most popular tourist attractions 

andthe world's most-recognizable  

landmarks,is located on Liberty  

Island in Upper New York Bay. 

The statue, also known as “Lady Liberty’’ 

has many symbolic features.  It is a  

popular tourist attraction, where visitors  

can learn about the history of Liberty  

Island and explore the museum and the site.  

In 1886 the copper statue was given 

asa gift from the people of France  

to the people of the United States.  

It was designed by French sculptor  

FrédéricAuguste Bartholdi.  It represents hope,freedom, and justice.  

 
From the ground to the top of the torch the statue 

is 93 metres high and weighs 204 metric tonnes. The 

statue is a figure of Libertas, a robed Roman liberty 

goddess.There are seven rays on the crown which 

symbolize seven continents and seven Seas. She holds a 

torch above her head with her right hand, and in her left 

hand carries a tabula ansata inscribed JULY IV 

MDCCLXXVI (July 4,1776 in Roman numerals), the date 

of the U.S. Declaration of Independence. 

 

ZirićJordanka II/2                                                                                            mentor 

Zdravković Nikola II/ 2                                                                           Aleksandra Marković  

https://en.wikipedia.org/wiki/France
https://en.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Auguste_Bartholdi
https://en.wikipedia.org/wiki/Libertas
https://en.wikipedia.org/wiki/Liberty_goddess
https://en.wikipedia.org/wiki/Liberty_goddess
https://en.wikipedia.org/wiki/Tabula_ansata
https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_numerals
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Declaration_of_Independence
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ИСТАКНУТО ОДЕЉЕЊЕ МЕЂУ МАТУРАНТИМА 

 

 Одељење IV-3, смер пословни администратор, броји 

29 ученика. Они су  ученици који су за четири године 

школовања дали највећи допринос нашој школи. 

Међу њима има јако талентованих ученика у свим 

сферама занимања. Глумци, спортисти, организатори, 

музичари...Њихова креативност се огледа у разним 

дешавањима наше школе чији су они били део. У овој 

рубрици вам представљамо неке од њихових пројеката које су улепшале њихово 

школовање и доказале да креативност и ангажованост никада не излази из моде! 

 

РЕТРОСПЕКТИВА  ДЕШАВАЊА   IV-3 

 

- 12.  јуна. 2019. године све  ученице  овог одељења заједно са  професорком 

Весном Лужњанин су организовале несвакидашњи догађај под називом „КАФА ЈЕ 

САМО РЕЧ ЗА НЕШТО ВИШЕ“. 

        
 

-Током друге  године школовања IV-3 је заједно са разредним старешином 

Славицом Пајовић Дукић покренило акцију на нивоу одељења „ЧЕП ЗА ХЕНДИКЕП“. 

Свакодневно су доносили пластичне чепове и тиме показали изуетну хуманост.   У 

трећој години ово одљење наставља да се бави хуманитарним радом. Ученици овог 

одељења и разредни старешина скупљали су новац преко апликације „ПРУЖИ 

КОРАК“. 
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У октобру месецу 2019. године ученици Александар Аксић, Мина Барловац и 

Марина Маринковић су осмислили и реализовали презентацију под називом „МОЈА 

СЛАВА-МОЈИ ПРЕЦИ“ 

 

26. децембра. 2019. године ученици овог одељења Ива Зупан, Марина 

Маринковић, Вишња Весковић, Вук Марјановић, Валентина Петрашиновић, Теодора 

Бажалац и Александар Аксић су уз помоћ професорке Весном Лужњанин осмислили и 

извели догађај под називом „НАША НОВОГОДИШЊА БАЈКА“ , који је презентован 

свим заинтересованим ученицима и наставницима школе. Велики допринос овом 

догађају дала је ученица Ива Зупан, чија је била целокупна идеја. 

 

       
 

 

Традиционално пред сваку Нову годину, ученици и одељенски старешина овог 

одељењ улепшавају једни другима Новогодишње празнике играјући се „ТАЈНОГ 

ДЕДА МРАЗА“ 

 
                                              

27. јануара. 2020. године наша школа јена нивоу града припремала Светосавску 

академију која је укључила ученике овог одељења,њих шест (Ива Зупан,Наталија 

Јевремчевић,Милица и ТеодораБажалац,Вишња Весковић и Јелена Пејчиновић).Ову 

академију осмислио је професор Жарко Милојчевић.                            

                            

Ученице Ива Зупан, Бојана Дашић и Анђела Данчетовић су са професорком 

Жељком Вуловић учестовале у пројектним радионицама и освојиле  путовање у 

Петровац, у периоду од 5-8. Марта, када су била финална такмичења. Нису освојиле 

прва  три места, али су се нашле међу финалистима. 
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6. марта. 2020. године поводом дана школе је осмишљена и реализована 

представа под називом „ГЕНЕРАЛНА ЗА ДАН ШКОЛЕ“. Од 12 ученика који су били 

део представе која се одржала у Краљевачком позоришту, 8 ученика је из IV-3 (Ива 

Зупан,Валентина Петрашиновић, Милица и Теодора Бажалац, Вишња Весковић, 

Наталија Јевремчевић, Марина Маринковић, Јелена Пејчиновић) .Уз помоћ професора 

Жарка Милојчевића, професорке Марије Павловић и разредног старешине Славице 

Пајовић Дукић успели су да оставе веома добар утисак на све присутне.                                                    

 
          

Током ванредне ситуације 8 ученица овог одељења (Милица и Теодора 

Бажалац, Мина Барловац, Кристина Ракић, Анђела Данчетовић, Наталија Јевремчевић, 

Бојан Дашић и Ива Зупан) укључило се у пројекат који воде професорка Жељка 

Вуловић и Кристина Девеџић на тему предузетништва, School Enterprise Challenge, у 

коме се такмиче ученици крејирајући бизнис план и развијајући идеју школског 

предузетништва.Током четврте године ученице школе су активно наставиле да се баве 

пројектом School Enterprise Challenge. 

  
 

27. јанура 2021. године ученица овог одељења Валентина Петрашиновић је 

примила награду од градоначелника града Краљева за најбољег ученика Економско-

трговинске школе. 

-27. јануара. 2021. године ученице овог одељења Марина Маринковић и Ива 

Зупан су учествовале у приредби поводом Светосавске свечаности.   

-Од фебруара месеца ученице Ива Зупан, Милица Бажалац, Валентина 

Петрашиновић и Бојана Дашић, постале су уреднице и  почеле су активно да раде на 

изради школског часописа за 2020/21 годину.   

 

Пословни администратори, IV-3 

Генерација 2002. 



                 ЕКОНОМАЦ ПЛУС         Број 13/2021. 

 

ЛИСТ УЧЕНИКА ЕКОНОМСКО ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ  

38 

ЕКОНОМСКО ТРГОВИНСКА ШКОЛА КРАЉЕВО     www.ets-kraljevo.edu.rs 

 

КАКО БРЗО, ЛАКО И СА РАЗУМЕВАЊЕМ НАУЧИТИ ГРАДИВО? 

 

                                  

 Друго полугодиште ове школске године је увелико 

почело, било да се спремате за матурски испит, пријемни 

за факултет, контролни задатак или усмено одговарање, 

сусрећете се са великим бројем градива које треба што 

пре научити. 

 

                                       

 Замислите да се испред вас налази лекција од по неколико страна, а имате мало 

времена да кроз њу прођете и научите је. Сигурно ћете се запитати „Како ја ово да 

научим“?, „Како да почнем?“ и у неколицини случајева ћете затворити књигу и 

одустати од учења. 

 Како до те ситуације не би дошло постоји неколико метода које ће вам сигурно 

бити од велике помоћи приликом учења. 

 Пре него што седнете да учите, следи корак ПРЕДПРИПРЕМЕ: 

1. Јако је битно да учите у просторији која је 

изветрена и  која има доста дневног светла.  

2. Учите за столом, јер ћете тако остати 

сконцентрисани. 

3.  Поред себе имајте све потребне материјале 

за учење: књигу, свеску, оловку, хемијску, 

маркере...како не би прекидали учење. 

4.  Искључите мобилни телефон и време је да почнете!  

 

1.ПРИПРЕМА 

Ако лекција садржи обимно градиво, поделите је на више делова. Тако ћете 

створити представу о томе колико требате да научите. 

 

2.УПОЗНАВАЊЕ 

Прочитајте лекцију (део по део) како би се упознали са њеном материјом. Проћи 

преко текста лекције тек онолико да видимо о чему нам она говори. 

 

3.ВРЕМЕ ЈЕ ЗА КОНЦЕНТРАЦИЈУ 

Читамо лекцију поново, али овај пут се сконцентришемо на то што читамо и  

трудимо се да разумемо прочитано. Током читања графитном оловком подвлачите по 

вама битне делове текста. 

 

4.КЛАСИФИКАЦИЈА ГРАДИВА 

Треће и последње читање служи да  прочитате само оне делове текста које сте 

подвукли у претходном кораку. Током читања подвученог текста, маркером у боји  

обележите само кључне речи и реченице. На тај начин ћете извршити класификацију 

градива и максимално скратити дату лекцију.  
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Након овог корака 90% лекције сте већ запамтили! 

 

5.САМ СВОЈ ПРОФЕСОР 

Када  сте лекцију клаификовали и из ње издвојили само оне најбитније делове, из 

сваког пасуса (дела лекције) поставите себи по 2-3 питања за која мислите да су од 

велике важности и да ће се баш она наћи на тесту, испиту... 

После испуњених 5 корака са сигурношћу сте научили лекцију брзо и лако! Али како 

да будемо сигурни да смо градиво савладали у потпуности? 

 

6.МЕТОДА 2u1 

Ова метода је једна од занимљивих, али и 

несвакидашњих метода која нам помаже да учврстимо наше 

знање.  

Ви сте сада професор тог предмета који учите. 

Испред вас су ђаци и требате да им на што лакши начин 

„испредајете“ лекцију. Док предајете поред себе можете 

имати папир (који ће у овој имагинарној ситуацији представљати школску таблу) и на 

њему пишите под цртицама смернице лекције или чак можете направити мапу ума, где 

ће у средини бити наслов лекције, а са стране у облачићима најбитније информације. 

 

За овакав метод учења од 5 корака + 6-ти корак који се користи да би 

установили да ли смо у потпуности научили предвиђено, потребно је у просеку око 

сат времена.  

 

Желим свим ђацима Економско-трговинске школе одличне оцене у другом 

полугодишту, а матурантима пуно среће на матурском испиту и успеха прилом уписа 

на факултет! 

 

Ива Зупан, IV-3 
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КОРАЦИ КА УСПЕХУ 
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 Најважнији задатак лидера је да мотивише запослене за виши циљ 

који оставља траг у животима других људи. 

● Пренеси другима свој виши циљ како би ангажовао њихову 

емоцију. 

● Дозволи да твоја хуманост засија на послу и буди с људима учтив и 

фин. 

● Велики лидери су велики учитељи и велики тренери. 

● Најбољи противотров страху, који промена доноси, јесте знање. У 

овим турбулентним временима, ко учи, тај и побеђује. 

● Тајна личне ефикасности је усредсређеност на циљ. 

● Никад се не задовољавај осредњошћу кад можеш да достигнеш 

мајсторство. 

● Немој бити обузет непрстаном тежњом ка успеху а да истовремено 

пропушташ сам живот. 

● Смисао живота је живот са смислом. 

● Усредсреди се да оставиш траг и направиш разлику. 

● Креирај успешну садашњост док истовремено градиш изузетну 

будућност. 

● Ви сте господар својих мисли, креатор своје личности и творац 

прилика, окружења и судбине.  
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Јубилеј: 550 година од рођења Албрехта Дирера 

Уметник Албрехт Дирер роћен је 21. маја 1471. године у 

Нирнбергу, као треће од 18 деце. У тринаестој гонини Албрехт прво 

учи златарски занат од оца, али веома рано исказује склоност према 

сликарству и изванредан таленат, који потврђује његов аутопортрет 

из тог времена који се данас налази у Албретини у Бечу. 

1494 годинеДирер одлази у Венецију преко Алпа. Пут кроз 

Алпе му је откријо природу, свежину боја  и наслућивање 

перспективе који у његовим акварелима предствљају новост у европском сликарству.  

Додир са уметношћу и културом  ренесансне Италије 

оставља на њега дубок утицај. Сусрет са представама из класичне 

митологије, открића у перспективи и анатомији, Дирерово 

познавање пропорција тела које свакако дугује Италији, одређују 

и каснији правац његовог сликарства. Дирер је потрет сматрао 

најважнијим задатком уметности и први је у Немачкој уздигао 

портрет од самосталне сликарске технике. Наиме његови 

портрети су препознатљиви по коси јер је косе осликавао тако да 

делују као да су стварне, тако да су други уметници тврдили да он 

користи одговарајуће  четкице.  Осим портрета Дирер слика и 

студије цвећа и биљака и цртеже животиња. Постаје активан у нирнбершком кругу 

хуманиста. Прву религијску збирку „Апокалипса“ објављује 1498 године, а поред ње 

ради велики број гравура на митолошке, религијске и животне теме. 

После низа огледа из пропорције ствара чувену гравуру 

„Адам и Ева“, затим израђује олтарске слике, а мећу њима и 

чувено „Поклоњење мудраца“.  

У  његовом стваралаштву дешавају се промене, од тврђе 

линије која је била симбол његове уметности прелази на игру 

светла и сенки. Али убрзо напушта сликарство и посвећује се 

графици. 

Од 1522. године  до своје смрти много ради на делима 

са верском тематиком, мада те композиције никад не довршава 

због нарушеног здраавља у 56 години 6. aприла 1528. године Албрехт Дирер умире у 

родном граду Нирнбергу од последица маларије. За собом оставља већи иметак, а 

последња његова књига „Четири књиге о људским пропорцијама“ објављена је касније.  

                                         Магдалена Мареновић III/5 
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ПОПИС СТАНОВНИШТВА! 

 

Попис становништва или цензус представља организовано 

прикупљање разних података о становништву које у одређеним 

временским размацима или по потреби спроводи једна држава ( почев од 

4000 год.п.н.е до данас). 

Грана статистике која се бави пописима зове се ПОПИСНА 

СТАТИСТИКА. 
Попис становништва је највеће, најмасовније и најскупље статистичко 

истраживање, које се спроводи на целој територији једне државе. Зато се и обавља 

сваке десете године. 

Статистички скуп (N) = становништво 

Статистичка јединица посматрања = становник 

Извештајна јединица посматрања ( информатор)= домаћин породице 

Основни циљ = бројно стање и остала статистичка обележја 

Критични моменат = 31.03. У поноћ 

Период прикупљања података = 2 недеље 

Метод обухватања података = потпуни (пописни) метод 

Начин прикупљања података = преко пописивача (експедицијски) 

Извори података = примарни и секундарни 

Статистички упитник = Индивидуални ( тзв. Пописиница) и Колективни (тзв. Упитник 

за стан и домаћинство) 

Статистичка обележја (X) = Основна ( пол, брачно стање, године старости, занимање...) 

и остала ( поседовање некретнине и друго) 

   

 

 
Попис становништва био је планиран за април 2021.године, међутим базирајући 

се на резултатима свеобухватне анализе и процене ризика, Републички завод за 
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статистику донео је одлуку да због неповољне епидемиолошке ситуације 

проузроковане пандемијом COVID-19, која може битно да угрози припреме и теренску 

реализацију Пописа 2021, спровођење овог најкомплекснијег и најскупљег 

статистичког истраживања одложи за шест месеци, односно да се теренска реализација 

пописа уместо у априлу спроведе у октобру 2021. године. 

Попис 2021.године спрецифичан је и по томе што би требало да буде последњи 

попис у Србији који ће спроводити пописивачи на терену, јер би попис 2031. године 

требало да буде реализован на бази регистара. 

Пописом 2021. биће утврђен укупан број становника, домаћинстава и станова у 

Србији и њихов распоред по нижим просторним јединицама. Обезбедиће се поуздани 

подаци о виталним, етничким, економским, образовним, миграционим и другим 

обележјима становништва, који су неопходни за добијање прецизне слике тренутног 

стања, али и за пројекције будућих кретања. 

Подаци добијени пописом нарочито су важни за реално сагледавање обима 

и последица исељавања становништва у иностранство у последњих десет година, 

пада фертилитета и убрзаног старења становништва. 

 

 

 

Нико нема приступ подацима, па ни 

порезници! 

 

 

 

 

 
Попис има 4 основне фазе:  

1.Припрема пописа-подразумева одређивање која ће се питања наћи у 

пописници, обавештавање становништва о намери спровођења пописа и значаја који 

попис има за једну државу. 

2.Прикупљање информација од врата до врата или поштом-У прошлости су 

доминирали пописи који су обављали пописивачи директно овлашћени за тај посао од 

стране државе, док данас постоји и  метод самопописивања који зависи од писмености 

становништва, где становник сам попуњава пописницу или упитник и шаље је поштом 

статистичкој институцији која спроводи попис. 

3.Анализирање података и контрола пописа-овај део пописа становништва 

некада је био најтежи. Подразумевао је шифровање података и разна рачунања. 

4.Објављивање података-подразумева издавање најопштијих података о 

становништву. Подаци пописа су у многим државама строго поверљиви и могу се 

користити само у статистичке сврхе. Стари статистички подаци се архивирају. 

 

СПРЕМНИ ДОЧЕКАЈМО ПОПИС! 
 

 

                                      Ментор: Игрутиновић Виолета, проф.                   

                                     Ученици: Васојевић Марија IV-2 

                 Тодоровић Кристина IV-2 
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На огласној табли у наставничкој канцеларији освануо је неочекивани 

позив 

Поштоване колеге и колегинице, 

 Укључите се у прву активност школске библиотеке и дођите на 

ДОНАТОРСКО ВЕЧЕ 

у среду 30. Септембра 2020.г. у 17 часова. 

Потребно је да из ваше породичне библиотеке издвојите књигу или 

две и поклоните је школској библиотеци. Нека то буде књига коју ће радо 

прочитати и друге колеге, која ће их за тренутак одвести у свет лепе речи и 

мисли. 

Позив Вам упућује Весна Лужњанин 

Овим је почела акција прикупљања књига за 

школску библиотеку. Очекивала сам много и много сам 

добила. Те вечери и наредних дана овом позиву одазвало 

се двадесет и девет колега који су донирали педесет и 

девет наслова. То није све што треба похвалити. Међу 

поклоњеним књигама су дела нобеловац, награђиваних и 

признатих аутора, аутора бестселера, и домаћих и 

страних аутора. Можемо, заиста, бити поносни на број и 

избор донираних књига. И овом акцијом смо показали да 

припадамо интелектуалној елити нашег друштва. Још једном хвала колегама који су 

нам на овај начин омогућили да лако дођемо до добре књиге.  

 На овоме нисам стала. Путем друштвених мрежа ступила сам у контакт са 

једним бројем наших бивших ученика. Идеја, да донирају књиге школској библиотеци, 

им се допала; са радошћу и ентузијазмом су је прихватили. Већ после неколико дана 

почеле су да пристижу књиге. Најпре су стигле из Београда, где сада живе и раде, а 

потом и од ученика који су у Краљеву. За врло кратко време одазвало се шеснаест 

ученика који су донирали седамдесет и девет књига. 

 Акцију, која наравно још увек траје, проширили смо и на ученике наше школе. 

Остварили смо многобројне контакте, па с правом очекујемо још добрих и занимљивих 

књига које ћемо моћи да понудимо нашим ученицима. 
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Ученици – донатори 

 

1. Радосављевић Александра 

2. Чурлић Марија 

3. Алавук Маријана 

4. Миленковић Јована 

5. Веселиновић Јелена 

6. Манојловић Невена и Маша 

7. Балшић Ања  

8. Кањевац Сузана 

9. Барловац Мина 

10. Воиновић Наталија 

11. Бијеловић Немања 

12. Јанковић Немања 

13. Вуковић Момчило 

14. Аризановић Александра 

15. Станисављевић Сретенка 

  

 
Професори – донатори 

 

1. Лужњанин Весна 

2. Павловић Драгана 

3. Пауновић Драгана 

4. Милојчевић Жарко 

5. Јовановић Љиљана 

6. Вукадиновић Сандра 

7. Мартиновић Ружица 

8. Барлов Драгана 

9. Трајковић Љиљана 

10. Лазовић Јована 

11. Милутиновић Јелица 

12. Митић Биљана 

13. Ракић Љиљана 

14. Игрутиновић Виолета 

15. Данијела Николић Сурла 

16. Обрадовић Александра 

17. Панић Мирјана 

18. Гочобија Слађана и Иван 

19. Филиповић Марија 

20. Петронијевић Јасмина 

21. Михајловић Биљана 

22. Јовановић Марија 

23. Павловић Марија 

24. Ташић Светлана 

25. Пејчић Кристина 

26. Малишић Блажо 

27. Нешић Миланка и Стојадин 

28. Пешић Зорица 

29. Аћимовић Горан 
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Бивши ђаци имају реч... 

Зовем се Александра Аризановић.  

Имам срећу (тј. промишљену намеру) да се увек нађем у 

окружењу које негује моје таленте, охрабрује ме да стварам и 

остварим своје жеље. “Економско-трговинска школа” у Краљеву 

је једно од тих, за мене светих, места. Ту сам могла радосно да 

порастем у оно што сам имала жељу да будем. Фасцинира ме 

простор који су ми професори дали да се аутентично, креативно 

изразим на сваком од задатих предмета. Као што дивна мајка 

осeћа, види и схвата јасно и у целости ко је њено дете, па му да 

снагу да се слободно изрази онако како жели – тако је блага, 

пуна љубави и подршке била према мени ова школа. Знала сам 

да вредим и да својим талентима могу пуно из душе да дам човеку поред себе, а затим и 

целом свету, а људи у овој школи нису пропустили ни један једини дан да ме на то 

подсете и охрабре. Ту сам научила да учим, научила да мислим, научила да у сваком 

послу препознам, ценим и употребим своје дарове тако да допринесу читавом тиму; 

научила да препознам и обрадујем се јединственим даровимадругих. Све је ипак, па и овај 

Живот и Свет – тимски рад. Сви смо заједно у овоме. Сви смо уједно. Једно.З авршила сам 

студије глуме у класи професора Бориса Исаковића, Миљана Војновића и Филипа Ђурића, 

на Академији уметности у Новом Саду. Бавим се глумом и плесом, али искључиво тако да 

се више приближим Човеку (ма какав он изабрао да у овом тренутку буде), да га осетим, 

разумем, волим и приближим Богу. Намера ми је да стварам уметност која наводи човека 

да пожели да живи. 

Данијела Пантовић (рођ. Дуркалић), мастер 

економиста, рођена је 12.02.1990. године у Краљеву, где је 

завршила средњу Економско – трговинску 

школу.Средњуекономску школу завршилајесаодличним 

успехом на смерупословни администратор. 

Какојетајсмерпружаодовољнознања за самостални рад у 

привредни, Данијела се отиснуладаље у пољеекономије и 

наставила да економију шире изучава. 

ЕкономскифакултетУниверзитета у Крагујевцу на 

смеруОпштаекономијазавршилаје 2013. године. Мастер студије је уписала на истом 

факултету и смеру школске 2013/14. године, а звање мастер економиста стекла је 2015. 

Награђивана је за успех током студија од стране факулета и била је стипендиста Фонда за 

младе таленте – Доситеја у школској 2012/13. и 2013/14. години. Докторске студије на 

Економском факултету Универзитета у Крагујевцу, смер Макроекономија, уписала је 

школске 2015/16. године.Године 2021. очекује одбрану своје докторске дисертације. Од 



                 ЕКОНОМАЦ ПЛУС         Број 13/2021. 

 

ЛИСТ УЧЕНИКА ЕКОНОМСКО ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ  

48 

ЕКОНОМСКО ТРГОВИНСКА ШКОЛА КРАЉЕВО     www.ets-kraljevo.edu.rs 

 

2015.-2017. године радила је на Техничком факултету у Бору, Универзитета у Београду. 

На Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи Универзитета у Крагујевцуу 

звању асистента запослена је од 2017. године до данас. Најбоље средњошколске дане од 

2005.-2009.године памти по изврсним наставницима, широкој примени научених 

наставних јединица. Осим тога, како наводи, средња Економско трговинска школа 

пружила јој је и велико знање за самосталан рад у привредном друштву, као и могућност 

за даље напредовање и студирање, како у домаћим, тако и у иностраним круговима. Удата 

је и мајка једног детета. 

Зовем се Невена Манојловић, имам 25 година и по занимању сам дипломирани 

социјални радник. На Факултету политичких наука у Београду дипломирала сам 2017. 

године, а пре тога била сам ученица средње Економско-трговинске школе у Краљеву где 

сам надограђивала и богатила своје претходно стечено знање. Веома сам била задовољна 

избором средњошколског профила образовања (смер: службеник у осигурању), 

практичним знањима које смо стицали и самим наставним програмом. Поред тога имала 

сам и друге амбиције, а на моју срећу имала сам и могућност да кроз ваннаставне 

активности стичем искуства у области права детета које ми је касније било значајно у 

избору занимања којим се данас бавим. Важно је истаћи да сам од наставника у школи 

добијала разумевање и подршку када је волонтирање у питању и интересовања којима сам 

била посвећена као ученица и на томе сам им веома захвална. Пријатељства која смо 

изградили током тих година као ученици негујемо већ пуних десет година, иако је свако 

изабрао свој животни пут, ипак ми налазимо време и повод да кроз дружење обновимо 

успомене присећајући се тренутака радости, доживљаја са екскурзија и часова наших 

наставника, али и градећи нове приче. Данас, живим и радим у Краљеву, запослена сам у 

Центру за социјални рад Краљево, а у систему социјалне заштите имам годину дана 

практикантског искуства и две године радног искуства. Средњошколско образовање ми је 

отворило врата ка различитим интересовањима и пробудило жељу за континуираним 

напредовањем и усавршавањем, како на професионалном тако и на личном плану,  а које 

се и данас трудим да кроз различите програме и едукације које похађам употпуњујем и 

развијам. 
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Сада, када се као студент Економског факултета  у 

Београду, осврнем на средњошколске дане проведене у 

Економско-трговинској школи у Краљеву, морам признати да 

велико предзнање, које ми већ на почетку студија јако помаже, 

дугујем професорима и њиховој преданости и посвећености како 

наставном програму, тако и сваком појединачном ученику.  

Од великог су значаја сви предмети, а нарочито они стручни који 

су ме у великој мери увели у свет економије чији сам део одувек 

желела да постанем. Средња школа пружила ми је могућност 

учествовања у спортским активностима, разним радионицама (које 

су увек биле забавне и поучне), пројектима, такмичењима. 

Нарочито ми је важно што је мој, слободно могу рећи таленат, за књижевност успео да се 

избори за своје место и што је управо ова школа омогућила да тај свој таленат усавршавам 

и постижем добре резултате на такмичењима из српског језика и књижевности. С обзиром 

на то да је мој труд, рад и залагање током све четири године школовања био препознат, те 

сам одликована титулом ђака генерације морам се осврнути на речи једног нашег великог 

писца који каже:,,Права велика срећа, то је успех сопственог дела“. Међутим, морам 

напоменути да велику част и задовољство које због тога осећам дугујем и свим 

предметним наставницима, нарочито својој разредној Светлани Ташић. Сматрам и да је 

неопходно истакнути да је управо комплексна и обимна материја пренета од стране 

професора Економско-трговинске школе, а уз помоћ и личног напора, успела да ме 

пласира на 1. Место ранг листе новоуписаних студената Економског факултета. На крају, 

најважније је рећи да су дани проведени у средњој школи били дивни, занимљиви, 

безбрижни и испуњени прелепим успоменама, као и да ми је Економско-трговинска школа 

била права потпора у професионалном смислу, али да је, пре свега, а што је најважније и 

највредније, утицала на то да усавршавам и надоградим себе као личност.  

 

Јана Христов 

 

 

 

Смиљка Секулић 

Након средње школе завршила сам Економски факултет у Београду смер 

економска анализа и политика (некада се звао општи смер), али се нисам задржала у 

домену науке већ сам посао тражила у привреди. 

Запослење нашла у ИТ дистрибуцији (један од три највећа дистрибутера у Србији) 

као део тима за набавку – где креирам понуду хардвера и рачунарских компоненти на 

тржишту Србије.Оно што је можда од привилегија у овом послу је то што међу првима 

могу да се упознам са свим новитетима на пољима нових технологија а неке од њих и 

лично испробам. 

Свим нашим ученицима бих поручила да уживају у средњој школи јер је то заиста 

најлепше доба у њиховом одрастању. 
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Планинарско-еколошка секција 

 

Планинарско-еколошка секција наше школе је у 2020. години наставила са радом, 

онолико колико су јој то тренутне епидемиолошке околности дозвољавале. Посетили смо 

две планине: Столове, aкоји се налазе у близини нашег града и Јелицу, покрај Чачка. 

 
На Столове смо ишли крајем маја масеца заједно 

са члановима Планинарско-еколошког удружења 
„Троглав”. На излет су кренули чланови наше секције, 
ученици трећег и четвртог разреда, као и професори 
Иван Петровић и Драган Николић. Препешачили смо 
стазу од 22 километра у оба смера. Кренули смо из села 
Брезна у раним преподневним часовима, док је јутарња 
измаглица још увек лебдела изнад околних брда,  и 
попели се на највиши врх Столова - Камариште, одакле смо имали предиван поглед на 
Краљево и околне планине. Нетакнута природа на врху Столова је оставила јак утисак на 
све нас, па смо брзо заборавили умор од вишесатног напорног пешачења.  Нарочито су 
нас одушевили дивљи нарциси чије је цветање карактеристично за то доба године, као и 
полудивљи коњи који ту живе, а са којима смо имали прилику да се дружимо, али и да им 
понудимо по неку посластицу. Препоручили бисмо да, уколико              Дивљи нарциси на 
планини Столови до сада нисте, ове године  посетите Столове и сами се уверите у њихову 
лепоту. 
                 

На планину Јелицу смо ишли почетком јуна, поново у друштву чланова и водича 

ПЕУ „Троглав”, и прешли смо стазу од 15 километара. Успут смо обишли археолошко 

налазиште Градина, чији остаци потичу из 7. века и видиковац Црна Стенa са којег се 

пружа изузетан поглед на околна места и планине. Након 

неколико сати шетње по пропланцима и густим шумама 

Јелице, на самом крају шетње посетили смо манастир 

Стјеник, недалеко од којег се налази извор веома лековите 

воде, а касније, у повратку за Краљево смо свратили и у 

манастир Јежевицу. Оба манастира подигнута су у 14. веку и 

представљају важне духовне и културно-историјске 

споменике. Поред чланова секције, на излет су ишли и 

професори Иван Петровић, Горан Аћимовић и Драган 

Николић. 

Ова стаза је била поприлично интересантна. Видели смо занимљиве историјске 

знаменитости, лепу природу, али је то, као и увек на нашим акцијама, била одлична 

прилика и за дружење. 
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Иако у 2020. години није било пуно акција, надамо се да ће овог пролећа бити више 

могућности за нове акције, и овом приликом бисмо желели да позовемо и остале ученике 

и професоре наше школе да се придруже нашој секцији, јер ће имати прилику не само да 

се забаве, већ и да се уз то упознају и уживају у природи и знаменитостима наше лепе 

земље. 

                                                                                           Огњен Станојевић и Петар Марковић, 
                                                                                         ученици одељења 3/2 и чланови секције 

СПОРТ И ЗДРАВЉЕ 

Благоје Савић, ученик одељења IV-3, је један од ретких који су 

успели да напорним радом и трудом стигну до свог циља.  

Најкомпетентнији и најбољи спортиста у нашој школи, у даљем тексту 

нам открива шта је то што је њему дало снагу и подстрех да буде данас 

баш где јесте. 

„За спорт је, као и све остало, потребна љубав. Љубав је оно 

што ће те одржати у спорту и учинити да будеш успешан у истом. 

Мотивацију можемо наћи, а можемо је и сами створити. Добри 

резултати су увек ту да те подсете да си на правом путу, да ти дају 

ветар у леђа, али...шта је оно што те натера да радиш када имаш лош дан? Када трпиш 

губитке? Када резултати и нису тако добри? Па љубав... Мотивација ће доћи и проћи док 

је љубав вечна. Спортиста који се ослања на мотивацију, кад-тад ће на тренинг гледати 

као обавезу и неће постати шампион, јер не ужива у ономе што ради. На тренинзима 

постајемо јачи, бржи, бољи али и изоштравамо ум. Уморан си, 

исцрпљен, бориш се за ваздух, пулс у небесима, довео си себе 

до лимита али хоћеш још. Само ментално јаки могу то радити 

иако знају да их такав тренинг чека опет сутра. На тренингу 

нема ни маме, ни тате, ни драгих особа. Само борба између 

тебе и твог ума. Још једна веома битна ствар јесте 

организованост и изоловање од негативних људи. Мораш 

разумети да многе људе неће занимати твоји циљеви и 

сматраће их бескорисним. Клони се таквих људи, спутаваћете. Не труди се да им 

удовољиш, јер неће стати док те не натерају да се одрекнеш својих циљева. Ништа не 

мораш да објашњаваш, твоји циљеви су само твоји. Усмери своју енергију на људе који је 

стварно заслужују. И за крај, спортиста је пре свега човек. Не запоставите породицу и 

себи драге људе зарад пехара или 1. места на некој листи-волите их!“ 

 

Благоје Савић, IV-3 
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Кошарка 

           Када сам славила свој тринаести рођендан добила сам много поклона. 

Један поклон одредио је даљи ток мог живота. Када сам га извадила из 

прелепог украсног папира, засијала је преда мном, као сунце, кошаркашка 

лопта. 

           Одувек сам волела кошарку, пратила утакмице, али 

никада нисам ни помислила да бих могла да је тренирам. 

На иницијативу моје најбоље другарице почела сам да 

тренирам у женском кошаркашком клубу “Баскет”. 

Требало ми је времена да се уклопим, да научим прве 

кораке, пуно времена да стигнем до првог коша, прве 

тројке. Мој узор је од почетка био Раде Загорац. Начин на 

који он игра и размишља увек ме је остављао без даха. Захваљујући припрема 

кошаркашког клуба “Партизан” које су се одржале у Врњачкој Бањи, коначно 

сам га упознала.  

Када станем на терен све друго постаје небитно. 

Кошарка ми помаже да на тренутак заборавим све 

ружне ствари и проблеме. Волим овај спорт због тога 

што сам уз њега научила да функционишем у тиму и 

да комуницирам са својим саиграчима. За мене је 

кошарка, заправо, једна савршена друштвена 

активност. Опробала сам се у скоро сваком спорту, 

али ми ниједан није био ни упола интересантан као кошарка. Играћу је док 

год будем могла јер је за мене то најлепши спорт на свету. Имам утисак да 

сам уз помоћ овог спорта постала много сигурнија у себе и имам више 

самопоуздања. 

            Веома сам захвална свима који ме подржавају у тој намери. 

Једноставно волим кошарку и живим за њу. 

Лена Себић ½ 

 

 
Тестови опште информисаности као карта за улазак на факултет 

Тестови опште информисаности се полажу на пријемном испиту бројних факултета 

и високих школа. Тест би требало да се састоји од  комбинације питања из готово свих 

области (  попут науке,књижевности, спорта, политике...), тако да искључиво школско 

знање за полагање испита ученикунеће бити довољно. У наставку се налази пример дела 

теста са пријемног испита Филозофског факултета у Нишу, смер психологија. Проверите 

своје знање и процените степен информисаности. Срећно ! 
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1. Берлински зид је симбол: 

- Хладног рата 

- Немачке моћи 

- Градитељског умећа 

- Пруског национализма 

- Фашизма 

- Отпора диктатури 

2. Фреска Бели анђео налази се у 

манастиру: 

- Студеница 

- Високи Дечани 

- Манасија 

- Градац 

- Сопоћани 

- Милешева 

3. Зазирање од људи је: 

- Антитропија 

- Антропофобија 

- Мизантропија 

- Мизерија 

- Аменија 

- Хомофобија 

4. Хипокризија је : 

- Пад моралних вредности 

- Лицемерје 

- Блага насвестица 

- Сажаљење 

- Смањење кисеоника у крви 

- Пад цена на берзи 

 

5. Време које прође од тренутка 

заразе до првих симптома 

болести назива се: 

- Санација 

- Илуминација 

- Реанимација 

- Стабилизација 

- Стагнација 

- Инкубација 

6. Ако уместо чоколаде добијемо 

шећерну таблу, шећерна табла 

је : 

- Реликт 

- Еквавилент 

- Сурогат 

- Егалитет 

- Ентитет 

- Бонитет 

7. Психијатар који је измислио 

тест са мрљама је : 

- Фром 

- Мареј  

- Олпорт 

- Роршах 

- Маслов 

 

 

 

 

 

 

8. Који је медицински термин за 

кратковидост: 

- Миопија 

- Биопија 

- Диопија 

- Страбизам 

- Катаракта  

- Глауком 

 

9. Четири годишња доба 

компоновао је : 

- Бетовен 

- Бах 

- Берлиоз 

- Скарлати 

- Вивалди 

- Моцарт 
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10. Антерија је : 

- Земљани ћуп 

- Стара грађевина 

- Део народне ношње 

- Примитивни начин живота 

- Крвни суд 

- Подземно склониште 

11. Да би се из подморнице видело 

шта се дешава на површини 

воде, потребан је: 

- Тахитоскоп 

- Жироскоп 

- Дурбин 

- Перископ 

- Телескоп 

- Епидијаскоп 

12. Петар Лубарда је : 

- Глумац 

- Композитор 

- Архитекта 

- Писац 

- Режисер 

- Сликар 

13. Најстарији тениски турнир је : 

- US Open 

- Australian Open 

- Wimbledon  

- Roland Garros 

- Indian Wells 

- Dubai 

14. Која биљка се у Библији 

спомиње више од хиљаду пута: 

- Јабука  

- Босиљак 

- Маслина 

- Глог 

- Ружа 

- Пеуника 

 

 

15. Шарганска осмица је : 

- Врста оружја 

- Кустуручин филм 

- Пруга уског колосека 

- Врста филмске траке 

- Балетска фигура 

- Карташка игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Милица Козић  

Наставник психологије
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ПРЕПОРУЧУЈЕМО 

Моје мало предузеће 

 Сви ми желимо да радимо посао који заиста волимо. Неки остваре свој сан, а 

некима тај сан остане само сан или хоби.  

 

       Gift 

Surprise 
 

Пошто сам доста пре свог рођендана знала како ће донекле изгледати 

декорација, одлучила сам исту да радим сама. Размишљајући шта да направим, а да не 

буде исто као и на свим 18. рођенданима сетила сам се бројева украшених ружама од 

папира, које сам видела на једном инстаграм профилу и одлучила да баш такве 

направим само у другим бојама. 

 

 

  

     

    

 

 

 

     

 

  

Као неко ко је јако креативна 

особа свој посао сам првенствено 

започела из хобија. Сама идеја око 

прављења инстаграм странице и 

покретања овог посла започела је од 

декорације мог осамнаестог 

рођендана. 

Gift 

surprise 
 

Када сам почела са прављењем ружа, 

послала сам слику првих пар комада другарици. 

Свидевши јој се одмах ми је дала предлог да 

започнем сопствени посао, али тада нисам обраћала 

пажњу да своју креативност могу да усмерим у том 

правцу. Када сам прославила свој рођендан, 

другарице су почеле да ме убеђују да направим 

инстаграм страницу.  

У почетку нисам баш била за то, али сам 

касније пристала и 7. августа направила свију 

инстаграм страницу на којој сам почела да 

обајвљујем шта сам правила. 

 Првенствена идеја профила је 

била да правим само мини руже од 

папира и кутије изненађења, али 

временом та идеја се променила.  
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Коју књигу прочитати 

 

 

 Сада gift_surprise_ има веома занимљив 

садржај. Зидне декорације, торте од слаткиша и 
још много тога се налази на профилу, а у плану је 

још нових производа.  

 Посетите мој инстаграм профил и 

погледајте како можете да изненадите вама 

драге особе и још пуно тога.  

@gift_surprise_ 

Марина Маринковић IV3 
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Матурско вече 

Матурско вече je важан догађај у животу сваке младе особе које обележава 

почетак пута у одрасли свет . Матура представља крунисање свих догађаја које сте 

доживели у школским клупама.  

Шта обући за матурско вече? 

Питање које се поставља сваком младом матуранту. Моје мишљење је да ви 

момци требa да будете елегантни и фини, и у складу са својим годинама. Будите 

оригинални и у складу са вашом пратнњом. 

 
Уживајте у моделима које сам спремио за вас 

 

 

 

 

 

 

              Будите у складу са вашом пратњом, али не претерујте могли би да завршите 

као неки од ових људи 

 

 

  

 

 

 

 

 

Адам Тодоровић 3/1 
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Матурско вече 

Матурско вече је важан догађај који се памти годинама и годинама.Матуранти 

прослављају матурско вече завршетком средње школе и достижу један степен више 

зрелости.Само ово вече враћа успомене и догађаје сваког матуранта и присећа их 

стварима  које су се дешавале у школи.  

Најважнија питања која се постављају и праве пометњу сваком матуранту су….?  

1.Шта обући? 

2.Шта обути?  

3.Какву фризуру направити?  

4.Како се нашминкати?  

-Своје мишњење ћу објаснити у следећим примерима…  

• Шта обући?  

-Девојке не требају претеривати у свом облачењу него себе требају представити у 

најлепшем светлу…  

 

2.Шта обути? 

-Кроз пар слика ћете видети одговор…. 

 

Укуси су различити….  

• 3.Какву фризуру направити?  

•                                                 
До елеганције и укуса је….  
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4.Како се нашминкати?  

 

         

   Не треба претеривати…                                                                               Жупањац Невена 1/2  

Навике у исхрани ученика прве године Економско трговинске школе 

Поводом 16. октобра, Светског дана хране, професорка Љиљана Јовановић је 

реализовала истраживање о навикама у исхрани ученика прве године. Исхрана има 

кључни значај за раст и развој сваког појединца. Подаци о навикама у исхрани 

добијени су анонимним анкетирањем ученика, кроз упитник од 10 питања. 

Анкетирањем су обухваћена 62 ученика, 36 ученица и 26 ученика, одељења 1-1, 1-2, 1-

3, 1-4 и 1-5. Резултати су приказани у холу школе. У току дана 24 ученика, има 3 

оброка (укључујући и ужине), a 5 оброка само 14 ученика или 22,58%. Од укупног 

броја ученика свакодневно доручкује 45 ученика или 72,58%. Понекад доручкује 15 

ученика или 24,19%.  Први оброк у дану за 43 ученика је доручак, од тога 20 дечака и 

23 девојчице, док се 19 ученика изјаснило да им је први оброк ручак, тј. 6  дечака и 13 

девојчица. Најважнији оброк у току дана је доручак и не треба га прескочити!Већина 

ученика не понесе ужину од куће у школу, тачније 30 ученика, од тога 12 дечака и 18 

девојчица или 48,39%. Само 10 ученика носи нешто за јело од куће, док 22 ученика 

понекад понесе. Од укупног броја анкетираних ученика, 25 или 40,32% се изјаснило да 

им се дешава да не поједу ништа док су у школи. 21 ученик се изјаснио да им се то не 

дешава, а 16 ученика се изјаснило да им се понекад дешава. Да два или више пута 

дневно једу воће определило се 25 ученика, 14 ученика поједе једном дневно, док 22 

ученика једу неколико пута недељно, а 1 ученик никада не једе. 

Да два или више пута дневно једу поврће определило се 16 ученика, једном 

дневно поврће поједе 23 ученика. Неколико пута недељно, поврће једе 20 ученика, а 

никада 3 ученика.  Два или више пута дневно слаткише  једе 15 ученика, једном дневно 

слаткише једе 26 ученика, неколико пута недељно 20  ученика, док слаткише никада не 

једе 1 ученик. Од укупног броја анкетираних ученика, 9 ученика два или више пута 

дневно пије газиране сокове и напитке, 15 ученика једном дневно, 11 ученика неколико 

пута недељно, док се 27 ученика изјаснило да веома ретко пију газиране сокове и 

напитке. Већина ученика, тачније 61 ученик зна шта је здрава храна, од тога 25 дечака 

и 36 девојчица, али 1 ученик није сигуран шта је здрава храна. 

Закључак: Правилан начин исхране је, поред редовне физичке активности и 

хигијене, саставни део здравог начина живота. Поред породице, школа има велики 

утицај на формирање правилних навика у исхрани младих. Мањи број анкетираних 

ученика има 5 и више оброка дневно, већина ученика има недовољан унос поврћа, док 

је унос слаткиша и газираних сокова и напитака мало повећан.   

 Нина Вукомановић  1-2 
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Економска укрштеница 

1                2                        

                                        

              3                          

                                        

  4      5                                

                                        

                                        

6                                        

                                7        

      8                9  10                

                                        

                11                        

                                        

              12                          

                                        

Водоравно: 

1.Смањење вредности домаће валуте у односу на стране валуте 

3. Кредитна способност и ликвидност предузећа 

5. Продаја путем јавног надметања 

6. Део добити власника акција 

7. Губитак у тежини робе 

8. Мањак прихода у односу на расходе 

9. Порез на робу која се увози 

11. Рата која обухвата део главнице и припадајуће камате 

12. Новчана јединица једне земље 

Усправно: 

2. Постепено трошење основних средстава 

4. Посебан вид пореза на робу чија је тражња нееластична 

7. Бродски товар 

10. Стручњак за математику, статистику и финансијске анализе и извештај 
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Пословни хороскоп за 2021. Годину 

Уколико верујете  да вам распоред звезда одређују судбину погледајте шта ваш 

знак очекује на пословном плану следеће године. Матуранти, можда вам звезде могу 

помоћи и у одабиру вашег будућег занимања…прочитајте, никад се не зна…. 

 

Ован отворено ставља до знања колико је каријера важна за њега и 

незадрживо напредује ка врху. Обожава да се такмичи, па су отежавајуће околности на 

путу ка успеху, само подстрек за Овнове. Иако поштује ауторитете и хијерархију, често 

не бира средства како би стигао до циља. Сматра да нико не уме тако добро да га 

похвали као он самог себе. Способан је и обдарен за бављење хирургијом, спортом и 

војним занимањима, техником, а одлични су инжењери и архитекте. Имају смисла за 

глуму, и пуни су хумора. Свуда где се тражи акција, они постижу успех. У послу је Ован 

толико пожртвован да се јавља напетост, која захтева одмор и концентрацију. Не 

одбија да прими одговорне послове, а све уредно и педантно извршава. Пошто је 

обдарен за организацију, лако ће обавити и хитне и тешке послове. Ове 2021. године 

ваш професионални живот чека велики напредак и то захваљујући планетарним 

утицајима на ову област вашег живота. Главне промене су на вашем путу и треба 

да се прилагодите томе. 

Бик све ради натенане, делује да никуд не жури, али све што започне - заврши. 

Подређене хвата на шарм, а надређене тешко подноси, мада то не показује. Често се 

бави мутним пословима, али уме да плива и у таквим водама. Кад освоји жељену 

позицију, тешко да ће га неко одатле скинути. Рођен за трговину и послове са 

странцима, а често има двоструке или тајне приходе. Успешни су као организатори 

привреде, пословни људи нарочито у грађевинарству, угоститељству, на финансијским 

пословима, али их има и међу прекупцима и носачима, хемичарима и лекарима. Од 

уметности, баве се оперским певањем и сликањем. Добри су на свим пословима где се 

тражи стрпљив и сталожен рад. Успешни су у трговини некретнинама. Одлично 

планирају и држе се утврђених образаца. Не воле никакве промене у прописима и 

методама рада. Али, дешава им се да известан период живота проведу без посла, јер 

носе са собом велику флегматичност, депресивност и безвољност, па и лењост. Ова 

2021. година бити сасвим просечна када су у питању дешавања око ваше каријере. 

Неће бити ни великих успеха, али ни већих неуспеха ... 

 

Близанци Он је рођен да ради више послова истовремено, јер воли 

разноврсност. Ниједан посао није испод његовог нивоа, ако може брзо или тајно да 

дође до новца. 'Шурује' са сарадницима, посебно супротног пола, па преноси 

информације шефовима који га зато често остављају на миру и када забрља. Леже му 
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послови у којима може стално да буде у покрету и увек на извору информација.  

Најчешће су адвокати, професори, књижевници и раде у свом професијама за које је 

потребна речитост, али често се баве и са више занимања у исто време. Такође су 

често у новинарству и дипломатији, трговини и посредништву.; Баве се такође и 

математиком, саобраћајем, разним детективским и агентским пословима, трговачки су 

путници, ал инајчешће се баве пословима који не захтевају веће умне напоре: 

хотелијери, књижари, келнери и слично. Жене рођене у овом знаку добре су везиље и 

модискиње. Током 2021. године неће бити већих планетарних ефеката који би 

утицали на вашу каријеру и професилонални живот. Отуда би ваша професионална 

ситуација требала бити прилично стабилна и без неких посебних догађаја. 

Наставићете непромењено на свом положају као и до сада и не би требало да буде 

разлога за било какву бригу. Неки стресови из прошле године који су се нагомилали 

на вашем пословном подручју сада јењавају. 

Рак је рођен за приватни бизнис, поготово угоститељство, али одлично се 

сналази и у било ком виду трговине. На послу, привлачи симпатије супротног пола, па 

лако осваја поене и код колега и код шефова. Тешко га је надмудрити, ако се заинати 

да буде по његовом; зна да убаци 'црв сумње' међу сараднике, па да онда из 

прикрајка посматра како ко реагује.  Ракови нису за јавне послове. Нашли би себе као 

медицинске сестре, васпитачице, уметници - посебно у области музике и сликарства, 

архитектуре. Ипак, за њих посао није најважнија ствар на свету. на првом месту им је 

породица и ту траже своју сатисфакцију. Раковима се ове 2021. године осигурава 

професионални успех. Свеукупни просперитет је на вашем путу, а у вашој каријери 

осећате потребну стабилност. 

 

Лав са лакоћом организује себе и своје обавезе, баш као и сараднике којима 

његов начин опхођења, у суштини, импонује. Лав влада послом тако природно, да су 

подређени најчешће поласкани кад им укаже поверење. Лав ћутке учи и 'краде занат', 

све док не досегне положај који жели, а онда све око себе изненади кад 'ускочи у 

главну ролу'. Мушкарац Лав је као радник веома упоран, а као шеф - великодушан. 

Рођени у знаку Лава су обично неки руководиоци, директори, шефови, организатори 

сектора, лекари, глумци, вајари, као и добри трговци, кувари и ловци. У свим овим 

занимањима они су на руководећим местима, па и када стручно нису најјачи. За 2021. 

годину планете ће бити повољно постављене за Лавове тако да могу да предузму 

велике иницијативе у својој каријери. Могли бисте да се додатно организујете и да 

обављате своје дужности ефикасније него што сте раније чинили, али држите се 

свог подручја пословања и немојте лутати около по том питању. 
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Девица је идеалан радник у кризним ситуацијама, јер је прибран кад се други 

успаниче и нуди практично решење. Често подмеће леђа и тамо где није неопходно, 

јер зна да ће тако побрати симпатије шефова који увек рачунају на њега. Као радник 

лојалан и поуздан, а као надређен радо подучава друге, понављајући им безброј пута 

шта, како и зашто треба урадити. Девице се често баве и са више занимања, а највише 

пословима везаним за критику и анализу, затим језицима, књижевношћу, 

проналазаштвом, филозофијом, наставом, дипломатијом. Раде и као секретари, 

трговци храном, књижари, издавачи, архивари, кројачи, келнери и кувари. Воле ручне 

радове, чиновнички посао, пристају на подређеност и хонорарни рад. Када је посао у 

питању, ове 2021. године бићете много заузетији него пре. Због тога се од вас 

може захтевати да преузмете неке додатне одговорности. 

Вага је неодољива врдалама, па са урођеном лежерношћу решава проблеме у 

ходу, углавном користећи бројне везе и протекције. Све док се не докопа жељене 

позиције у послу, подносиће чак и неправду на радном месту, али ће зато као шеф 

испољити своју деспотску црту. Радо преноси трачеве надређенима који га зато 

остављају на миру, а кад загусти - побегне на боловање. Она је обично у оним 

делатностима где је потребан контакт са публиком: трговац, адвокат, судија, диригент 

или музичар, лекар, болничар, стјуарт, секретар. Планета Јупитер ове године 

председава вашом каријером, што може довести до неке незгодне одлуке када је 

посао у питању. 

Шкорпија је мајстор сваког посла којег се дохвати, мушкарац Шкорпија не 

признаје пораз: хладнокрван кад се сви успаниче, а продоран и несаломив када други 

узмичу пред проблемима. Он увек влада ситуацијом, јер његова моћ је у - 

(само)контроли. Као радник вредан, поуздан и изузетно лојалан (и на своју штету), а 

као шефу нема му премца. Леже му послови у вези са финансијама, осигурањем, 

шпедицијом, војском и полицијом. Занимање Шкорпије је скопчано са храброшћу и 

излагањем ризику, ре су добре војсковође, хирурзи, поморски официри, полицајци, а 

често се баве и обичним занимањима. Међу њима се нађу и револуционари, 

мисионари, аскете, говорници, глумци, али и хемичари и друга виша занимања. 

Одговарају јој и: тајни агент, писац криминалистичких преича и истраживач морских 

дубина. У овој 2021. години бићете најпродуктивнији на послу ако радите сами. Ако 

је икако могуће, пронађите простор где можете бити изоловани и где вам нико 

неће сметати. 

Стрелци су у животу успешни каријеристи, али исто тако и неустрашиви 

авантуристи. Сваки посао који подразумева путовања и непрестани контакт са особама 

које долазе из најразличитијих средина, одговара мушкарцу Стрелцу. Сарадници цене 

његово самопоуздање, способности и познанства са особама на положају захваљујући 

којима завршава већину послова. Увек се улагује вишима од себе, а као шеф зна да 
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буде пристрасан. Њихова занимања су: научник, дипломата, правник, инжењер, 

банкар, музичар, рад у спољној трговини, медицини, хемији, спорту, верским и 

хуманитарним установама.Ове 2021. године вероватно ћете имати више потребу да 

радите са другима, а у том случају будите самоуверени у вашем послу. 

Јарац Иако надарен, вредан и креативан, он ће дуго чекати на својих пет минута 

на послу. Несебично шири знање, радо помаже колегама и сарадницима и не 

размишљајући хоће ли му неко од њих уопште узвратити на прави начин. Као шеф 

стреми највишем положају у свом звању, а леже му послови у вези са политиком, 

предаваштвом и медијима. Занимања Јарчева су из области рударства, 

грађевинарства, пољопривреде. Раде као инжењери или астрономи, политичари, 

банкари, дипломате, драмски уметници и глумци уопште. Баве се и егзактним 

природним наукама, а тргују обично некретнинама. Планета Марс у 2021. години 

пролази кроз неколико знакова, али провешће приличну количину времена у знаку 

Јарцу, око три месеца. 

Водолија је велики пливач у свим водама, она обожава да шокира околину 

способношћу да се бави пословима који немају баш много везе један с другим. Али, у 

томе и јесте чар којом она себи убризгава адреналинске дозе ентузијазма, тако да 

може да надмаши потенцијалног конкурента. Као подређена воли посао у којем има 

пуну слободу кретања, а као шеф, пуну слободу одлучивања. Обдарени су за 

проналазаштво, нарочито у области технике: авијација, атомистика, електротехника, 

радио, ракете. Баве се и космологијом, свим природним наукама, уметношћу, а 

посебно позориштем и книжевношћу, као и социјалним питањима. У 2021. години 

Јупитер ће да вам помогне у побољшању ваших међуљудских односа на послу где 

треба да покушате да се усредсредите на тимски рад и на други начин рада са 

другим људима. 

 

Рибе Он је 'права ајкула' на послу, па са непогрешивом интуицијом осећа сваки 

наредни корак свог конкурента. Према сарадницима је врло прилагодљив, а као 

радник изузетно вешт и способан да препозна шта доноси зараду у послу. Као шеф уме 

да се улагује сарадницима, па све од њих добија, а као подређен све уредно 'откуцава' 

– шефу, па за њега нема зиме. Најчешћа занимања Риба су: сликар, рибар, музичар, 

архитект, ручни радови, сва занимања која траже прецизност и предан рад, али и 

послови који подразумевају пожртвовање. Ове 2021. године планета Јупитер ће 

имати позитивне ефекте на ваш пословни живот. 
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