


 Економско-трговинска школа у Кикинди има традицију  дугу готово седамдесет  година. Од 
оснивања 1948.године до данас, школа се развијала, прилагођавала новим токовима и условима тржишта, 
осавремењивала постојеће образовне профиле и верификовала нове, да би данас постала модерна и 
савремена школа.
Образовни профили који се данас школују су: економски техничар, финансијски администратор, техничар 
обезбеђења, комерцијалиста, туристички техничар, трговац, конобар и кувар, мада смо верификовани и за 
неке друге образовне профиле. 
У школи се настава одвија у учионицама, савремено опремљеним кабинетима, кухињи, фискултурној 
сали с теретаном, медијатеци, бироима. У шест савремено опремљених бироа ученици симулирају рад 
у привредним и трговинским предузећима, туристичким агенцијама, малопродајним и угоститељским 
објектимa. Активна настава омогућује ученицима да теоријска знања примене у пракси.  
Стални смо учесници на сајмовима виртуелних предузећа који се одржавају сваке друге године и на којима 
ученици представљају своја виртуелна предузећа, склапају уговоре са виртуелним привредним друштвима, 
обављају електронско банкарство и у пракси примењују знања и вештине стечене за време школовања. 
Организујемо економске трибине за ученике како би смо им приближили свет рада и отворили  нове 
могућности. 
 
Ове школске године  издвајамо прво место на 5. Међушколском такмичењу Севернобанатског округа у 
области заштите потрошача, друго и треће место на Републичком такмичењу у беседништву као прво 
место у џуду на Републичком такмичењу.



Поштовани, ученици!

  Још једна школска година је иза нас. Као и увек, трудили смо се и постигли одличне 
резултате.  До тих резултата смо стигли, јер смо школа с угледом и традицијом, стручним и квалитетним 
кадром, оспособљена за савремено и успешно образовање и васпитање. Надам се да ћете се и у будућности 

трудити и остваривати успехе. Време 
које је пред вама поставља многе захтеве. 
Желим вам да их  у потпуности испуните 
и да сигурним корацима кренете у нови 
живот који вас чека.

Директор Томислав Бартолић





Колетив “Еконмонско-трговинске школе”

Колетив “Економско-трговинске школе” Бартолић Томислав, Брачков Ивана, Белош Живица, Богосав 
Славица, Борић Александар, Бошњак Војислав, Бошњак Војислава, Варађанин Дубравка, Величков 
Емилија, Витас Милан, Влајков Мира, Влашић Вук, Вокић Душко, Вучковац Наташа, Гавранчић Зора, 
Гајски Тихомир, Гашић Оливера, Глушица Ружица, Голић Драган, Голушин Милица, Грбић Јасна, Ђорђевић-
Кењало Божана, Завишин Станислав, Зарић Растко, Зубанов Жaна, Изда Татјана, Иличин Љубица, Бланд 
Иличин Нада, Јанков Емилија, Јеж Илдико, Јеловац Оливера, Jеловац Боријан,   Јесић Бранислав, Јованић 
Анка, Јованов Душица, Јовчевски Љиљана, Јокић Гордана, Јоксимовић Александар, Кленанц Емила, 
Којић Ивана, Колунџић Љубица, Крстеканић Владимир, Крстић Александра, Крстић Наташа,  Леринц 
Ержебет, Малетић Милан, Марић Драган, Микалачки Васа, Милићев Софија, Миличић Жељка, Мишковић 
Александар, Мишковић Марија, Мракић Сања, Оџић Драган, Пејаков Ивана, Петровић Јелена, Попов 
Јасна, Радованов Тања, Рајков Катица, Секулин Мирјана, Телечки Гордана, , Травар Јасмина, Хофгезанг 
Емил, Шимон Соња



Поносни смо на своје ученике који се могу похвалити низом успеха како у редовној настави, 
тако и у другим активностима. Ове резултате написали смо на страницама нашег годишњака.

Нека остану записани нама за успомену, а генерацијама које долазе као подстрек у даљем школовању.
                                                                                                                Колектив Економско-трговинске школе



„ Свет је занимљив онолико колико Смо ми радознали.“

                                                                                                                                                                в. Шекспир

 И ове школске године откривали смо нова знања, освајали нове видике. Искуства су се 
низала, успеси нису изостајали. Све то записали смо на страницама нашег годишњака. Нека 
ово буде још један мали траг свих наших резултата, али и откривања лепоте  и занимљивости 
света око нас.



Манифестације
ЕвропсКа нЕдЕља

мобилности

 Ученици и  професори наше школе 
учествовали су на манифестацији “Европска 
недеља мобилности“ коју је организовала 
СО Кикинда, 17.9.2016. године. Садржај 
манифестације била је вожња бициклима 
од Кикинде до Накова, прелазак границе с 
Румунијом и наставак вожње бициклима до места Комлуш Маре у Румунији.
Након тога, уследио је повратак у Кикинду. Вожња бициклима  износила је 28 км.

Ученици који су учествовали на овој манифестацији: Јелена  
Мирков, 4.2, Жељана Томин 
4.1, Јован Лисица 2.3 Дејан  
Бабић  2.1, Душан Мрђа 
2.1, Владан Сараволац 2.1 и 
Роланд Тот 2.2
Професори-учесници 
манифестације: Васа 
Микалачки, Наташа 
Вучковац, Драган Голић и 
Емилија Величков.



музичКа група “инфлација”

 Почетком септембра, школске 
2016/2017. године, на иницијативу 
ученика, оформљена је школска музичка 
група, чији је назив “Инфлација”. Чланови 
музичке групе су ученици из различитих 
одељења, док је музички правац претежно 
домаћа и страна забавна и рок музика.
 
 Музичка група имала је свој први 
наступ у оквиру манифестације “Дани 
лудаје”, 8.10.2016. године. Ова група је на 
градском тргу представила Економско-
трговинску школу и извела неколико 

изворних и 
тамбурашких 
песама у духу 
обележја 
манифестације.
Музичаре је за ову 
манифестацију 
припремала 
Гордана Јокић, 
професор.



дани лудајЕ

 Дани лудаје, одржани по 31. пут, и 
ове године нису прошли без учешћа 
Економско – трговинске школе. И 
сада смо се потрудили да улепшамо 
град својим шареним лудајама. Њих 
смо украшавали на часовима ликовне 
културе и грађанског васпитања, а 
изложили смо их на зеленој површини 
на тргу. У томе су учествовали 
ученици 1.1, 1.3, 3.2 и 3.4 одељења са 
својим предавачима Александром 
Јоксимовићем и Тихомиром Гајским, а 
припомогле су и колегинице Наташа 
Вучковац и Наташа Крстић. 

новЕмбар, мЕсЕц сова у КиКинди

 У циљу едукације ученика о совама и у циљу промоције 
Кикинде као највећег станишта сова на планети и ове године је, 
по пети пут , обележена манифестација Новембар, месец сова 
у Кикинди. Организатор ове манифестације је Канцеларија за 
туризам Градске управе Кикинда. Велики број ђака је учествовао 
у различитим активностима и промовисало сове на оригиналан 



начин. Централна манифестација одржана је 25. новембра у Центру за стручно усавршавање Кикинда.
И ове године  наша школа је учествовала у активностима у оквиру програма “Совембар “.
Пребројавали смо сове на тргу вођени члановима Центра за заштиту сова Србије. У сова патроли су 
учествовали ученици Николина Милићев, Драган Небојша и Јована Петрић из одељења 1.2 и избројали око 
160 сова, али оно није обухватало сва станишта утина.
 Понудили смо посетиоцима колаче у чему су помогли ученици образовног профила- кувар на челу са  
професором Душком Вокићем и ученицима Николом Јесићем и Милошем Бањцем.
Изложили смо ликовне радове у чему је помогао проф. Александар Јоксимовић.
Приказали смо кратак филм „Од глине до сове“ који су снимили ученици 3.4 одељења – смер туристички 
техничар: Тамара Гајић и Данијел Ферковић којима је помогао професор Драгана Оџића.
 Три наше ученице Катарина Влаовић, Викторија Гомбош и Гордана Јованов су показале одлично знање 
у квизу „Свет сова ушара“ и, након победе у полуфиналу, освојиле  друго месту у финалном такмичењу. У 
припреми за квиз помагала је проф. Емила Кленанц.
Драго нам је што смо и ове године били део ове лепе приче.



Такмичења
трКа за срЕЋнијЕ дЕтиЊство

 
   

 
            У организацији СО Кикинда и АК Кикинда , 
1.10.2016. године одржана је Трка за срећније детињство 
у којој су , између 260 учесника, трчали и ученици наше 
школе. Подршку свим такмичарима пружали су професори 
физичког васпитања :Александар Борић, Васа Микалачки 
и Александар Мишковић. У категорији девојчица од 
првог до другог  разреда , друго место освојила је ученица 

наше  школе Наташа Јовичин, 1.2 , а у категорији ученица од трећег до 
четвртог разреда, прво 
место освојила је ученица 
Јелена Мирков, 4.2 .У 
категорији дечака од трећег 
до четвртог разреда прво 
место освојио је ученик 
Ђорђе Гавранчић, 3.1



ШКолсКо таКмичЕЊЕ из рачуноводства

 Право учешћа на школском такмичењу из рачуноводства имали су 
ученици четврте године смера економски техничар и смера финансијски 
администратор. Школске 2016/2017. године за школско такмичење из 
рачуноводства пријавиле су се четири ученице: Јелена Мишкељин , ученица 4.1 
одељења смера економски техничар, и Даилов Јасмина,  Анастазиа Канчар и  
Невена Касаловић, ученице 4.2  одељења смера финансијски администратор.
Изузетно знање показале су ученице Анастазиа Канчар  и  Невена Касаловић 
Након финалног такмичења, које је одржано 25.1.2017. године, победила је 
ученица Невена Касаловић, која се овом победом пласирала на Републичко 
такмичење из рачуноводства, које ће се одржати у Горњем Милановцу 22. априла 
2017. године. Организатори овог такмичења биле су професорце рачуноводства 
Зора Гавранчић и Ивана Којић.

таКмичЕЊЕ у области заШтитЕ потроШача

 На 5. Међушколском такмичењу Севернобанатског 
округа у области заштите потрошача, које се одржало 
17.3.2017. године у Сенти, учествовала је и екипа наше школе. 
Екипу под називом „Петра“ у саставу Јелена Мишкељин и 
Дуња Лукач (обе ученице 4.1  одељења) предводио је ментор, 
Драган Голић,  професор економске групе предмета.
 Од укупно 28 екипа, екипа наше школе освојила је 
једно од прва три места и тако се пласирала на покрајинско 



такмичење које ће се одржати у Новом 
Саду. Ученице наше школе показале су 
изузетно знање из области која је била 
тема овог такмичења. Свој рад „TRICKS, 
ТIPS“ презентовале су пред стручним 
жиријем који се овом тематиком бави већ 
дуги низ година. Не само што су достојно 
представиле Економско-трговинску 
школу већ и Кикинду као град. Такође, 
ученице су добиле и пристојне награде.

„вЕчЕ бЕсЕдЕ“
  

 Школско такмичењe„Вече беседе“, пети пут по реду, у организацији 
секције реторике и беседништва ,  одржано је 18. 5. 2017. године, у просто-

ријама школске 
медијатеке. Тема је била  
„Нека се чује и друга 
страна“, а такмичило се 
девет ученика. 
 По оцени жирија, 
прво место заузела је 
Гордана Грађин из 4.3 
одељења, друга је Јована 
Микалачки а трећа 



Ивана Косанчић , обе из 2.1 . По оцени 
публике , са истим бројем гласова прво 
место деле: Ивана Косанчић и Јована 
Микалачки. 
 У такмичењу  су учествовали и 
ученици: Ема Добрић из 2.1, Маријана Гуцул 
и Јована Бокан из 2.2, Теодора Влаховић и 
Мартин Караџин из 3.2 одељења, и Анабела 
Шанта из  4.3 разреда. Учеснице и екипно 
трећепласиране на Републичком такмичењу 
у  беседништву,  Јелена Мишкељин, 4.1 
и  Неда Сарић , 4.3 разреда (појединачно 
другопласирана), су пред препуном салом медијатеке водиле конферансу и говориле Сократову беседу. 
 Лепота беседе условљена је снагом беседника и лепотом беседне идеје. Кажу да је беседништво 
једно од најтежих облика јавног наступа и говорништва. Онај који то савлада може савладати  страх од 
било каквог јавног наступа. А јавни наступ је сваки наступ пред публиком или чак и једном особом, па и 
професором. Вреди опробати се.Организатор овог такмичења била је професор правне групе предмета 
Ержебет Леринц.

таКмичЕЊЕ учЕниКа срЕдЊих ШКола у бЕсЕдниШтву

 21. Такмичење ученика средњих школа у беседништву  одржано  је од 10.3. 2017.године до 11.3.2017.
године у Нишу. Организатори овог такмичења су:  Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије, Заједница школа и Правно-пословна школа у Нишу, која је уједно и била домаћин  



такмичења. Ученици су се такмичили у три дисциплине: беседа 
на задату тему, беседа на изабрану тему и импровизована беседа. 
Такмичење ученика у беседништву има за циљ подстицање и 
продубљивање знања, исказивање посебних склоности, развијање 
способности говора, аргументовања, правилног закључивања, 
примену правила лепог говора, развијање креативности, неговање 
такмичарске традиције и такмичарског духа код ученика.
Економско-трговинска школа у Кикинди  први пут је  наступила на 
оваквом такмичењу. Екипу су сачињавале ученице, матуранткиње 
Неда Сарић (4.3 одељење) и Јелена Мишкељин (4.1 одељење). 

Ментор им је била Ержебет Леринц, професор правне групе предмета.
 Јелена Мишкељин је наступала у дисциплини беседа о  задатој теми “Нека се чује и друга страна“ 
а Неда Сарић  је наступала са изабраном темом „Смисао живота“. Обе су учествовале у импровизованој 
беседи. Јелена је извукла тему “ И људе послушај и своје памети имај“ а Неда Сарић „ Најпре провери 
а онда веруј“. У укупном пласману Економско-трговинска 
школа освојила је треће место (са 60 бодова ) иза Економске 
школе из Ужица и Правно-пословне школе из Београда, док је 
Неда Сарић заузела друго место у категорији импровизоване 
беседе. Ученице су се веома добро снашле на такмичењу, 
иако су први пут наступале пред веома великим бројем 
непознатих слушалаца, у непознатом граду, пред жиријем који 
су сачињавали професор Правног факултета у Нишу, глумац 
Народног позоришта у Нишу и судија Апелационог суда у 
Нишу. 



рЕпубличКо таКмичЕЊЕ из
трговинсКог пословаЊа

  У Економско-трговинској школи у 
Пожаревцу се од 31. марта 2017. године до 1. априла 
2017. године одржало  Републичко такмичење из 
трговинског пословања са практичном наставом. 
Наша школа трећи пут је учествовала на том 
такмичењу и била је једина школа из Војводине.
 Школу су представљале ученице 3.5 
одељења, смера- трговац: Дијана Чикош и Анита 
Печи. Ментор ученица је професорица Ружица Глушица. Учествовало је 22 
ученика – трговаца и трговинских техничара из 11 школа из Србије (Пожаревца, 
Лесковца, Грделице, Крушевца, Кикинде, Крагујевца, Београда, Јагодине, Великог 
Градишта, Смедерева, Шапца). Такмичење је било из теоријског и практичног 
дела. Након такмичења, са домаћинима смо  обилазили знаменитости  
Пожаревца.
 

рЕпубличКо таКмичЕЊЕ у џуду

 На Републичком такмичењу у џуду које је  одржано 14.3.2017. године у 
Панчеву учествовао је и  ученик наше школе Немања Милић из 3.4 одељења, који 

је у категорији до 60 kg  заузео прво место.



таКмичЕЊЕ „дигитална 
КомуниКација“

 Овогодишње такмичење 
“Дигитална комуникација у 
туризму Србије” одржано је 
30. марта 2017. године у центру 
Универзитета Сингидунум у 
Новом Саду. Укупно 18 тимова из целе Војводине такмичило се у 

представљању своје идеје за интернет презентацију неке од разноврсних дестинација у Србији.
 Наше ученице одељења 3.4 образовни профил- туристички техничар : Тамара Гајић, Tијана Резнић 
и Eмилија Ракочевић представљале су нашу школу. Екипа наше школе имала је задатак да пред жиријем 
презентује своје идеје и пословна решења o теми „Дигитална комуникација у туризму Србије“  у следећим 

активностима:
1. Анализа дестинације/локалитета: кључне 
информације, преглед атракција (природне, културне и 
др.), понуда (производи и услуге) и сл.
2. Идентификовање потенцијалне циљне групе за 
дестинацију/локалитет и у складу са тим одређивање 
најважнијих дигиталних канала комуникације које они 
користе.
3. Креирање дигиталне материјале који ће садржати 
јасне и стимулативне поруке које се односе на 
представљање дестинације, али и различите акције и 
понуде дестинације (кратки видео, текстуалне објаве, 



фотографије и сл ).
 Специјало признање и награду добио је тим Економско-трговинске школе из Кикинде Емилија 
Ракочевић, Тамара Гајић и Тијана Резнић, чији је ментор била проф. Наташа Вучковац.
 Циљ такмичења је упознавање средњошколаца са туристичким потенцијалима Србије, маркетингом 
у туризму и угоститељству, а посебно са интернет маркетингом, који постаје све популарнији у савременом 
добу. Ученици су имали прилику да покажу своју креативност и самопоуздања, да практично примене оно 
што су научили на часовима, као и да се упознају и друже са 
својим вршњацима из других градова Војводине.

рЕпубличКо таКмичЕЊЕ из
пословнЕ информатиКЕ

  Републичко такмичење из пословне информатике 
одржано је од 7. до 8. априла 2017. године у Првој економској 
школи, у Београду. Нашу школу представљала je ученица 
Жељана Томин из 4.1 разреда.Такмичење се састојало из четири 
дела: теста знања и задатака из Access-а, Word-а i Excel-а. 
Такмичење је одржано на Економском факултету у Београду 
а у састављању задатака као и реализацији самог такмичења 
учествовали су професори Економског факултета у Београду и у 
Суботици. У току такмичења за професоре  био  је организован 
Округли сто под називом: Конзистентност изучавања Пословне 
информатике на свим образовним нивоима. Ученицу је за ово 
такмичење припремала Тања Радованов, проф. информатике.



финално таКмичЕЊЕ Квиза
моја КиКинда

   
  Ученици наше школе учествовали 
су у финалном такмичењу квиза “Моја 
Кикинда”. Ученици су заузели треће 
место. Пласманом у финале освојили су 
компјутер који добија наша школа  на 
поклон. Учесници квиза су: Бодирожа 
Ивана, Весин Милица,  Игор Вујин 
и  Дејан Бабић.Ментор  ученика је 
професор  географије Оливера Гашић.

рЕпубличКо таКмичЕЊЕ из рачуноводства

 Невена Касаловић, ученица 4.2 одељења, смер финансијски администратор, 
са ментором, проф. Иваном Којић, 21. и 22. априла 2017. године, учествовала је на  
Републичком такмичењу ученика четвртог разреда из рачуноводства. На такмичењу 
је учествовало 29 ученика из 29 средњих стручних школа из Републике Србије.
 Организатор овог такмичења су Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја, Заједница економских, правно-биротехничких, трговинских и угоститељско-
туристичких школа и Економско-трговачка школа „Књаз Милош“ из Горњег 
Милановца. Наша ученица је освојила 12.место.
 Израда задатка је трајала 3 сата. За то време је одржан округли сто , чија је тема 



била Обрачун трошкова и резултата. Професори ментори су присуствовали предавању које је одржала др 
Ката Шкарић Јовановић, професор Економског факултета Универзитета у Београду.

оКружно таКмичЕЊЕ у атлЕтици

 На Окружном такмичењу у атлетици које је одржано 12.5.2017. у 
Сенти учествовали су и ученици наше школе. Мирослава Голушин,1..2 у 
дисциплини 400 m заузела је 4. место, Огњен Латиновић,1.1 у дисциплини 
100m  заузео је 3.место док је Ђорђе Гавранчић,3.1 у дисциплини 1000 m, 
заузео 1.место и пласирао се на Mеђуокружно такмичење.

међуокружно такмичење у атлетици
      На Међуокружном такмичењу у атлетици које је 
одржано 16.5.2017.године у Новом Саду учествовао 
је Ђорђе Гавранчић,ученик 3.1 одељења.Он је у трци 
на 1000 m заузео прво место и тако стекао право да 
учествује на Републичком такмичењу.  

републичко такмичење у атлетици
 На Републичком такмичењу у атлетици које 

је одржано 24.5.2017. у Крушевцу, нашу школу  
представљао је ученик  3.1 одељења 

Ђорђе Гавранчић. Он је у трци на 1000 m
од шеснаесторо такмичара, заузео високо шесто место



рЕпубличКо таКмичЕЊЕ из матЕматиКЕ

 У Економској школи „Ваљево“, у Ваљеву од 28.4.2017. 
до 29.4.2017. године одржано је Републичко такмичење 
из математике за ученике средњих економских, правно-
биротехничких, трговинских и угоститељско-туристичких 
школа ли „Ваљево“,у Ваљеву од 28.4.2017. до 29.4.2017. године 
одржано је Републичко такмичење из математике за ученике 
средњих економских, правно-биротехничких, трговинских и 
угоститељско-туристичких школа.
 На овом такмичењу нашу школу представљале су ученице 
Катарина Влаовић, 1.1, Милица Ђенић, 2.1, Ана Јованић, 
3.1, Слађана Торњански, 4.1. Ученице су за ово такмичење  
припремале професори математике 
Илдико Јеж и Љубица Иличин.

литЕрарни КонКурс

 Ученица 4.1 одељења, Жељана Томин, освојила је треће место на литерарном 
конкурсу који је расписала Народна библиотека „Јован Поповић“.



Трибине
ЕКономсКа трибина

  У просторијама нове медијатеке Економско-трговинске 
школе, 24.11.2016. године одржали смо традиционалну економску 

трибину под називом 
„Како започети 
сопствени посао?“ 
Циљ ове трибине, 
као и претходних, јесте да нашим ученицима приближимо 
савремене економске теме, као и актуелне проблеме, али и 
шансе присутне у нашем привредном окружењу. 
Наши гости били су: Мирјана Перовић, адвокат,  Драган 
Миланков, 
самостални 
предузетник 
из области 
подршке 

пословању и Тибор Хорват,  генерални секретар Регионалне 
привредне коморе Кикинда. Ученици матурантских 
одељења  4.1, 4.2 и 4.4 као и  професори Зора Гавранчић, 
Драган Голић, Јасна Грбић, Гордана Јокић, Ружица Глушица и 
Љиљана Јовчевски имало прилику да од њих добију детаљне 
информације о почетку и развоју сопственог посла.



трибина „вода=живот“

 Поводом обележавања Светског дана вода (22. март) 
Секретаријат за заштиту животне средине  организовао  је 
трибину o теми „Вода=живот“ у великој сали Културног 
центра, у среду 22. марта 2017. Године.  
  Осам ученика наше школе (Жељко Зрнић, Теодора 
Јаначковић, Јелена Мирков, Зорана Мишковић из одељења 
4.2.,  Викторија Гомбош и Мина Рацков из одељења 1.1 и  Јелена 
Савић и  Кристина Чипчић, из одељења 1.2)  присуствовало  је 

трибини о томе како се надлежне установе брину о води као веома важном природном ресурсу.

ЕКономсКа трибина „промоција ЕКономсКог фаКултЕта у суботици“
    

 И ове школске године у Економско-трговинској школи имали смо госте са Економског факултета из 
Суботице. Захваљујући томе, одржали смо економску трибину намењену матурантима наше школе.
 Трибина је одржана у медијатеци Економско-трговинске школе 6.4.2017. године под називом 

„Промоција Економског факултета у 
Суботици“. Економски факултет опет 
нам је представљао некадашњи ученик 
Економско-трговинске школе из Кикинде, 
а сада ванредни професор и предавач на 
смеру информациони системи др Мартон 
Сакал.
 Организатори и учесници ове трибине 



били су наставници Економско-трговинске школе Дубравка Варађанин и мр Станислав Завишин. 
Учесници трибине били су ученици четврте године и то економски техничари и комерцијалисти. Они су 
имали прилику да укратко виде презентацију свега онога што факултет нуди у школској 2017/2018. години. 

Сајмови
мЕђународни сајам образоваЊа „путоКази”

 Економско-трговинска школа из Кикинде и ове године организовала  је посету Међународном сајму 
образовања „Путокази“ у Новом Саду. Пошто је овај сајам намењен првенствено ученицима завршних 
разреда,путовао је 51 матурант и 5 професора. 
  Школа је учествовала на конкурсу за финансирање трошкова организованог превоза ученика и 
добила новчана средства од Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне 
мањине, тако да је путовање за ученике и професоре било бесплатно. 
 Посета Сајму  организована  јеу срадњи са туристичком 
агенцијом „Турист-биро“, која је обезбедила аутобус. 
 На Сајму су ученици имали прилику да се упознају са 
програмима бројних државних и приватних факултета и виших школа. 
Такође су могли да се упознају са активностима студентских удружења, 
омладинских задруга,издавачких кућа и завода.
 Национална служба за запошљавање је на свом штанду 
промовисала каријерно вођење,тако да су ученици могли бити 
тестирани како би усмерили њихове афинитете за наставак 
школовања. 



 Образовну понуду својих земаља промовисале су и Амбасада Канаде и Француски институт у 
Србији. 
Поставку у хали „Мастер“ пратиле су и пословно-стручне активности у Конгресном центру. Посебан 
акценат је био на програму дуалног образовања,а наша школа је делегирала 2 професора и 4 ученика за 
учешће у радионицама о дуалном образовању. 
 Одлазак на овај сајам организовала је професор енглеског језика Софија Милићев.

сајам учЕничКих Компанија

 Ученици наше школе Емилија Маљковић, Нина Живојинов, 
Анита Талпаи, Милица Раказов, Немања Баштованов(ученици 3.3) , 
Јована Војиновић, Александра Ђуричин, Мартин Караџин, Теодора 
Влаховић, Роберт Сабо Јелена Салкаи (ученици 3.2), Александар 
Попов(ученик 4.4), Лука Гламочак (ученик 2.3), Александар 
Карановић(ученик 1.2), Лука Рајишић, (ученици 1.1) и професорка 
Тања Радованов учествовали су 23. марта 2017. године у Новом Саду 
са две ученичке компаније 
на Регионалном такмичењу  
ученичких компанија за 
Војводину.

 Ученици су показали изузетну ангажованост у производњи 
и рекламирању производа. Исто тако, на набољи могући начин 
представили су град Кикинду и нашу школу.
 Производи наших компанија били су запажени код жирија и 
посетилаца у Тржном центру „Биг“ а ученици су стекли искуство и 



знање са којим планирамо и следеће године да наступимо на истом овом такмичењу. Ученичка компанија 
„Искрица“  пласирала се у 10 најбољих ученичких компанија на конкурсу „Допринос развоју туризма 
Сокобање“ и учествоваће од 1. до 4. јуна 2017. године у Сокобањи на „Међународним данима ученичког 
предузетништва Сокобања 2017“.

мЕђународни дани учЕничКог прЕдузЕтнитва
     

 Ученичка компанија „Искрица“, у саставу Роберт 
Сабо, Драган Пајић и Дражен Барбер (ученици 3.2) са својом 
професорком-ментором Тањом Радованов, учествовала је на 
манифестацији „Међународни дани ученичког предузетништва 
2017.“ од 1. до 4. јуна 2017. године у Сокобањи.
 Организатори ове манифестације, средње школе у 
Сокобањи и Нишу и Општина Сокобања, дали су задатак 

ученичким компанијама и виртуелним предузећима са територија Србије, Бугарске и Словеније да о  теми 
„Допринос развоју туризма Сокобање“ дају своја предузетничка решења. Од  21 школе, наша школа  је 
изабрана у 10 најбољих  и добили смо прилику да своју идеју изложимо током трајања ове манифестације а 
уједно и представимо школу и град Кикинду.

сајам профЕсионалнЕ оријЕнтацијЕ

 У организацији Општине Кикинда и Националне службе за 
запошљавање, одржан је Сајам професионалне оријентације, 25.5.2017.
год.
 Промотивне активности четири средње школе  и привредних 



друштава из нашег града биле су у Хали спортова „Језеро“.
 Наредне школске године уписаћемо четири прва разреда 
следећих образовних профила:
1. финансијски администратор,
2. техничар обезбеђења,
3. комерцијалиста и
4. конобар/кувар.
 Активности овогодишње промоције биле су бројне.
Анкета са слоганом: „На наш штанд дођи и кроз кратак упитник 
прођи“ приказала је ситуацију пословног разговора.
 У осмишљеној канцеларији ученици су симулирали рад комерцијалне и финансијске службе.
Ученици образовног профила - техничар обезбеђења демонстрирали су дочек странака при уласку на 
штанд, спровођење до представника одређеног образовног профила који су ученицима основних школа 
давали неопходне информације.
 Активност „Направи слатки колач“  уприличили су ученици кувари и то је био њихов 

репрезентативни задатак.
 У музичком делу програма ученици су  направили врло пријатну 
и угодну атмосферу.
Пропагандне флајере  делили смо основцима као још једно подсећање 
на образовне профиле и активности у раду ове школе.
 За успешно изведене активности задужени су били следећи 
ученици:
из одељења 2.1 – економски техничар Сања Арађански Ема Добрић,
из одељења 3.2 – финансијски администратор Јованка Олах, Сања 



Кебић,
Теодора Влаховић, Александра Ђуричин, Јелена Салкаи, Мартин 
Караџин Огњен Оштрић
из одељења 4.3 – техничар обезбеђења Неда Сарић, Гордана Грађин, 
Алекса Јовичин и Милан Пашић
из одељења 2.3 – комерцијалиста-оглед Милица Козомора и Лука 
Гламочак
из одељења 4.4 – комерцијалиста-оглед Александар Попов
из одељења 1.4 – кувари и конобари Бора Грошин, Јелена Раушки, Предраг Тенкеш и Никола Јесић
Професори Јасна Попов, Зора Гавранчић, Станислав Завишин, Ивана Којић, Наташа Крстић, Ержебет 
Леринц, Војислава Бошњак, Душко Вокић и Жељка Миличић ,стручни сарадник Катица Рајков такође су 
учествовали у  овом сајму.
 Учениици који су помогли у припреми за Сајам образовања су Драган Пајић из 3.2, Ђорђе Лисица, 
Игор Скубан, Марко Рађеновић из 4.1, Немања Ковач, Душан Тодоровић и Сретен Терзин из 4. 3.
 Професор Александар Јоксимовић и помоћне раднице: Анка Јовичин и Божана Кењало такође су 
учествовали у претходним припремама овог сајма. Организатор сајма била је професор еконономске групе 
предмета Жељка Миличић.

VII мЕђународни сајам виртуЕлних прЕдузЕЋа

  VII Међународни сајам виртуелних предузећа одржао се у Чачку од 12.5.2017.године до 14.5.2017. 
год. Организатори овогодишњег сајма су Министарство просвете, Заједница школа и Економска школа 
из Чачка. Учествовале су  двадесет и четири школе из Србије, две школе из Босне и Херцеговине и  једна 
школа из Црне Горе.



Сајамско пословање је једна од активности 
предвиђена наставним планом и 
програмом из предмета- Финансијско-
рачуноводствена обука. Ученици оснивају 
своја виртуелна предузећа и симулирају 
рад у реалном привредном окружењу.На тај начин спроводи 
се дуално образовање које представља примену стечених 
теоретских знања из економских предмета. Виртуелно 
предузеће „PRINCESS“ Економско-трговинске школе основано 
је 2015.године и бави се трговином накита и сатова.
  На овогодишњем сајму обављали су се послови 
платног промета, евидентирале финансијске трансакције, 

професионално презентовали пропагандни материјали.
 Такмичаре је оцењивао стручни жири, у чијем су саставу  били представници Привредне коморе 
послодаваца града Чачка, Економског факултета Универзитета у Београду и у Крагујевцу, Универзитета 
Сингидунум, као и предметни наставници. Жири је оцењивао такмичаре у више категорија и бирао 
је најуспешније у изради штанда, документације, рекламног материјала. Бирао се и најбољи продавац 

, каталог, реклама, маскота,  најбољи веб-сајт,power point презентација , а 
вредновао се и највећи број трансакција.
  Прву награду за најбољи веб- сајт ,али и за најбољи каталог освојило је 
виртуелно предузеће наше школе „PRINCESS“.Честитамо ученицама 3.2 одељења: 
Александри Ђуричин, Теодори Влаховић и Јелени Салкаи које су учествовале 
на овом сајму и захваљујемо им што су на тако успешан начин представиле рад 
Економско-трговинске школе као и свој град.



Посете
посЕта ЕКономсКом фаКултЕту у суботици

  Дана 10.11.2016. године професори Дубравка Варађанин 
и Станислав Завишин са тридесет и четири ученика одељења 4.1, 
4.2, 4.3 и 4.4 посетили су Економски факултет у Суботици. Наши 
домаћини  били  су продекан факултета др Зита Бошњак и редовни 
професори факултета на смеру Информатика др Мартон Сакал и 
др Предраг Матковић.
 Након обиласка факултета, упутили смо се у посету 
привредном друштву ДОО „Инфостуд“ које је смештено у строгом 
центру Суботице. То је компанија основана крајем 2000. године која 
се сваке године интезивно развија као једна од највећих интернет 
групација у Србији.Организатори ове посете су професори 
економске групе предмета Дубравка Варађанин и Станислав 
Завишин.



Приредбе
Крај првог поугодиШта

  Последњи наставни дан првог полугодишта, 
школске 2016/2017. године, обележен је у духу 
новогодишњих празника. Чланови школске музичке 
групе „Инфлација“ вредно су радили у протеклом 
периоду како би својим професорима и другарима 
приредили новогодишњи музички концерт.
Присутни су могли да уживају у звуцима популарних 
домаћих и страних песама. За добро расположење 
потрудили су се ученици Александар Попов - гитара, 

Огњен Оштрић 
- гитара, Марина 
Месарош - 
клавијатура, 
Јелена Салкаи 
- вокал, Теодора 
Влаховић - вокал, 
Јелена Голић - 
пратећи вокал и 
Јована Качавенда 
- пратећи вокал.  



 ШКолсКа слава
свЕти сава

 Економско-трговинска 
школа  прославила је школску 
славу Светог Саву 27.1.2017.
 Свети Сава, српски 
просветитељ, борио се да наш 
народ не живи у мраку незнања 
и својим радом и залагањем 
усмерио је светлост ка правом 

путу – путу образовања и духовности.Ученици-учесници на овој приредби 
били су:  Жељана Бањац 
(3.1), Алекса Раца (4.1), 
Гордана Грађин (4.3), Маријана Гуцул (2.2), Теодора 
Влаховић, Јелена 
Сакал, Јелена 
Голић, Јована 
Качавенда, Огњен 
Оштрић, Мартин 
Караџин (3.2), 
Викторија Гомбош, 
Гордана Јованов 
(1.1) и Александар 
Попов (4.4).



 14. фЕбруар

 Како музичку групу 
“Инфлација” окупља 
љубав према музици, 
наши драги и талентовани 
чланови групе желели 
су да на овај посебан 
дан поделе ту љубав са 

својим професорима и другарима. У договору са својим колегама 
из гимназијског бенда, у уторак 14. фебруара 2017. године, 
у школској сали за физичко, организовано је дивно дружење за ученике обеју школа. У заједничком 
концерту могли смо чути разноврсне жанрове домаће и стране музике. Овај догађај засладили су ученици 
првог разреда наше школе, смерa- кувар и конобар, који су за ту прилику направили ситне колаче и 

служили их професорима и ученицима у публици. 
Заслужни за добро расположење из школске музичке 
групе “Инфлација” били су ученици: Александар Попов 
(гитара и хармоника), из одељења 4.4 ,Огњен Оштрић 
(гитара), Јелена Салкаи (вокал), Теодора Влаховић 
(вокал), Јелена Голић (пратећи вокал), из одељења 3.2, 
Викторија Гомбош (вокал), из одељења 1.1



Предавања
КаријЕрно вођЕЊЕ

 У оквиру редовних активности каријерног 
вођења, 1.фебруара 2017.године, угостили смо 
факултет Сингидунум из Новог Сада.
 Они су за наше ученике одржали два 
предавања:
 1.Србија као туристичка дестинација
 2.Представљање пословне вештине Управљање 
конфликтима.
Предавање из области предузетништва

прЕдаваЊЕ „жЕнсКо прЕдузЕтниШтво израда Куглофа“

 У медијатеци Економско - трговинске школе, 17.3.2017. године одржано је предавање из области 
предузетништва, с акцентом на женско предузетништво. Наша гошћа била је госпођа Смиљана Ратко 

која једина у нашем граду (а и шире) годинама 
израђује куглофе На почетку предавања Смиља-
на се обратила присутнима речима: „Има много 
оних који воле да праве колаче. Мало мање је 
оних који то умеју да раде.“  Свакако, морамо 
да признамо, на основу свега што смо видели и 
чули, да је Смиљана прави мајстор свог заната.



 На крају предавања, гошћа је свим учесницима поделила куглофе. Организатор овог предавања 
била је професор Наташа Вучковац.

прЕдаваЊЕ из области прЕдузЕтниШтва - успЕШни прЕдузЕтниК

  Планом и програмом наставног предмета Предузетништво, предвиђено је да предметни професор 
организује посету успешног предузетника из локалне средине часу Предузетништва.
 Ове школске године била је то Јасна Маринков, власница Књиговодственог бироа „Маринков“ 
из Кикинде, који се бави пружањем књиговодствених услуга и пореским саветовањем. Предавање је 
одржано 11.5.2017. у новој медијатеци школе, у одељењу 4.2-финансијски администратор. Овом предавању 
присуствовали су ученици 4.1 смера- економски техничар и ученици 3.3, комерцијалисти - оглед.
 Гошћа је причала о свом животном путу, претходним пословима, хобију, интересовањима, моти-

вима који су је навели да се бави овом делатношћу.
Говорила је и о томе како се посао развијао, да и је имала 
помоћ и од кога, о изазовима посла, о организацији 
бироа, услугама које се пружају, запосленим радницима, 
проблемима везаним за наплату услуга, пробоју на 
тржиште, конкуренцији и борби са њом, о лепим страна-
ма и проблемима који се јављају у предузетничком послу, 
маркетиншким активностима, плановима за будућност – 
визији пословања.
 Ученици су могли да постављањем питања сазнају 
више о околностима у вези с вођењем самосталног посла  
у органиѕацији Јасне Грбић, предметног професора.



Радионице
радионица „јоШ увЕК 

возим“
               

   Радионица „Још увек возим“ 
која је говорила о важности 
поштовања прописа у саобраћају 
и о опасностима конзумирања 
алкохола одржана је у медијатеци 
наше школе, 10.4.2017. Организатор 
ове радионице била је Катица 
Рајков,психолог.

Акције
хуманитарна  аКција „помозимо јЕлЕни таКиЋ

  У оквиру хуманитарне акције „Помозимо Јелени 
Такић“(ученици завршне, треће године Економско-трговинске 

школе) у Народном позоришту је 8.априла 2017.године 
организована  хуманитарна свирка кикиндских музичара.



Свирали су Стефан Бошков, гитара и вокал, Вања Грастић, гитара и вокал, 
Дарко Јовановић, бубњеви, Александар Липован, гитара, Јован Бајкин, 
гитара и вокал, Срђан Стојановић, виолина и Владимир Вукша, бас гитара. 
Концерт је био изузетно професионалан, врхунски изведен.
  Током свирке на сцени су им се придружили ученици Економско-
трговинске школе: вокали Теодора 
Влаховић и Јелена Салкаи и 
гитариста Александар Попов.
 На крају, Јелена је изразила 
жељу да отпева своју омиљену 
песму „Волим осмех твој“ Тошета 

Проеског, у чему јој је помогао, као музичка пратња, Јован Бајкин

хуманитарна аКција за помоЋ КиКиндсКој дЕци
Која сЕ борЕ против тЕШКих болЕсти

 Предузетници Кикинде су у сарадњи с ученицима и 
професорима наше школе као и с Народним позориштем из Кикинде 
14.5.2017.године одржали  хуманитарну акцију чија су средства 
предвиђена за помоћ кикиндској деци која се боре против најтежих 
болести. У оквиру ове акције  у Народном позоришту одржана 
је представа Женски разговори у извођењу ученика Економско-
трговинске школе, а беседила је и ученица наше школе Неда 
Сарић,4.3.



Дан Економско-трговинске школе
  Прослава Дана школе отпочела је у петак, 7.4.2017.године традиционал-
ном заменом улога ученика и професора. У суботу, 8.4.2017. године, 
прослављен је Дан Економско-трговинске школе у Народном позоришту.
 Након директорове поздравне речи и уручења награда и захвалница, 
наступиле су беседнице, Неда Сарић и Јелена Мишкељин, говорећи своје награђене беседе. 
 Ученица Невена Касаловић,4.1 је награђена је  вредном наградом коју су, као и сваке године, 
припремили власници Пореске канцеларије „Пипер“, Рајка и Велибор Пипер, а то је новчана награда од 100 
евра и књига Иве Андрића.
 Програм прославе је затим настављен наступом ученика, чланова драмске секције Економско-
трговинске школе, под вођством Душице Јованов, Љубице Колунџић и Јелене Петровић, и адаптацијом 
„Женских разговора“ Душана Радовића. Глумци су успели да измаме смех и аплауз публике током 
представе и позитивне критике после представе.
 Својим ентузијазмом, талентом и креативношћу ученици: Јована Соколов (2.1), Гордана Грађин, 
Анабела Шанта, Милан Пашић (4.3), Наташа Станковић (3.1), Анита Талпаи, Нина Живојинов (3.3),  Јелена 
Мирков, Наталија Грбић (4.2) и Марко Крнић (1.1), успели су да дочарају увек актуелну тему мушко-
женских односа. Њима су иза сцене помогли: Милица Раказов (3.3), Дуња Ковачевић (1.1), Ема Добрић и 

Сања Арађански (2.1), а водитељка програма 
била је Жељана Бањац (3.1).
Након представе одржан је концерт. Приредба 
је имала хуманитаран карактер у циљу 
финансијске помоћи нашој ученици Јелени 
Такић.



Екскурзије
 студијсКо путоваЊE у тЕмиШвар

 Професорице агенцијског и хотелијерског пословања Наташа Крстић и Наташа Вучковац су 
организовале једнодневну студијску посету Темишвару за ученике 3.4 одељења, образовног профила 
туристички техничар.
 На путу за Темишвар путнике-туристе је пратила Тања Вуковић из туристичке агенције „Турист 
биро“, стручно лице, пратилац групе, која је омогућила и помогла ученицима образовног профила 
Туристички техничар да групно путовање реализују онако како је то програмом предвиђено, успешно 
примењујући научено у пракси: брига о групи туриста, процедуре у вези са граничним и царинским 
прописима, лепо излагање ученика и упознавање путника са општим информацијама о етничким, 
историјским, привредним и друштвено-географским аспектима и занимљивостима Румуније и Темишвара.



 суботичКа пЕШчара

  Тим за школски спорт извео је занимљиву мини екскурзију
пешачење по у  Суботичкој пешчари , 1.априла 2017.године.
 Тим за школски спорт извео је занимљиву мини екскурзију 
пешачење по у  Суботичкој пешчари , 1.априла 2017.године.
 Препешачили смо укупно 11.660 метара у периоду од 10 и 
30 до 14 часова. Организатори  овог излета били су  Катица Рајков 
и Васа Микалачки.

наградна ЕКсурзија наШих учЕница  у словЕнију, у
организацији унивЕрзитЕта сингидунум

     
 Студенти Универзитета Сингидунум боравили су на стручној екскурзији у Словенији од 26. до 29. 
маја 2017. године. Гости екскурзије били су ученици Економско-трговинске школе из Кикинде Емилија 



Ракочевић, Тијана Резнић и Тамара Гајић из одељења 3.4-  туристички техничар, са професорицом 
Наташом Вучковац, који су освојили ово наградно путовање на такмичењу Дигитални маркетинг у 
туризму Србије. 

 јЕдноднЕвнЕ ЕКсКурзија по 
бЕограду ШКолсКа 2016/2017.година

 У циљу  развијања здравих стилова живота, 
3.6.2017. године организовали смо екскурзију 
у Београд. Упознали смо  Аду Циганлију 
Ботаничку башту и Калемегдан.  У пешачењу је 
учествовало 25 ученика наше школе. 

 У излету су учествовали професори: Јеж Илдико, 
Јанков Емилија, Голушин Милица, Хофгезанг Емил, Којић 
Ивана, Вучковац Наташа,  и организатори излета: Васа 
Микалачки и Катица Рајков.  

наградна ЕКсКурзија 

 Наградна екскурзија у Вршац за ученике без 
неоправданих изостанака организована је 19.6.2017. 



године тада смо 
обишли град Вршац и 
манастир Месић. У овој 
екскурзији  учествовало 
је 56 ученика и три 
професора: Наташа 
Вучковац, Драган 
Голић и Катица Рајков, 
организатор екскурзије и 
вођа пута.

 

 
 

Презентације
  У медијатеци Економско – трговинске школе, 25.4.2017. године одржана је презентација пројекта 
„ERASMUS IN SCHOOLS“. Наши гости су били Марина Грња Клаић, представница EU info point Novi 
Sad, Спасоје Јешић, Social Erasmus кооrdinator ESN Novi Sad и Stelian Dan Campean, студент на размени из 
Румуније



„ERASM US IN SCHOOLS“ је 
међународни програм Европске комисије 
који има за циљ образовање, обуку и 
мобилност младих. Овај програм пружа 
прилику младим људима широм Европе 
да студирају, иду на обуку, волонтирају 
и нађу посао у иностранству. Ученицима 

матурантима, будућим студентима, објашњена је  процедура за пријаву и 
начин стипендирања оних који буду примљени.
 Stelian Dan Campean, студент на размени из Румуније пренео је ђацима своја искуства и 
занимљивости са размена. Србија није једина земља у којој је био на размени. Такође је представио 
чињенице и занимљивости о својој земљи, култури и обичајима.        
 Презентацији су, поред ученика  4.1  одељења, присуствали и наставници економске групе предмета 
Јасна Грбић и Дубравка Варађанин – организатор



Ђак генерације
 Када сам гледала своју старију сестру у средњој школи, то се чинило као веома дуг период. Она је, 

као и ја, похађала образовни профил техничар обезбеђења и њој могу да захвалим што сам изабрала баш 
ову школу и профил. Сећам се да сам желела 
да упишем искључиво ово, јер ме економија 

тада, као ни сада, нимало није привлачила, док 
су ми право и криминалистика одувек била 
главна интересовања. Драго ми је што сам 3 
године била члан школске секцике реторика 
и беседништво, коју је водила моја разредна, 
Ержебет Леринц. Њој могу да захвалим што 
је у мени видела таленат за беседништво, али 
пре свега, што ми је током целог школовања 

пружала неизмерну подршку. Осим у 
беседништву, током школовања сам постигла 
и успехе у стрељаштву, којим се бавим 5 и по 

година. Стекла сам дивне пријатеље, без којих 
сада не бих могла да замислим дан. Ове 4 године 

су биле прелеп период и знам да смо сви сада 
свесни тога да нас чека нешто много озбиљније, а кроз све то ћемо ићи храбро. Школовање планирам да 

наставим на Криминалистичко-полицијској академији у Београду и надам се да ћу успети да остварим тај 
сан. На крају бих у име свог разреда желеланда се захвалим професору Тихомиру Гајском, који је боље од 

икога успео да усклади градиво и лекције о животу које смо увек радо слушали.



Додела диплома матурантима у свечаној сали 
СО “Кикинда”

свЕчана додЕла вуКових диплома и похвалница учЕницима,20.6.2017.годинЕ





„  ПријатељСтво Се не бира,
оно бива ко зна због чега. као љубав“

                                                                                                       меша Селимовић



ШКОЛСКИ АЛБУМ



Одељење 1.1  Смер: економски техничар
Одељењски старешина: Душица Јованов
Арамбашић Милана,  Бакић Слободан, Балог Милош,  Брканлић Елена,   Весин Милица,  Влаовић 
Катарина,  Гомбош Викторија,  Иветић Никола, Јасић Невена,  Јеличић Радослав,  Јованов Гордана, Керкез 
Ивана,  Кљајић Јована, Ковачевић Дуња, Комарек Ивана, Кресоја Ања,  Крнић Марко,  Латиновић Огњен, 
Лудајић Смиља, Максић Милан, Медаревић Ивана,  Миладинов Нина,  Милошев Анастасија,  Моравски 
Тијана, Поповић Тамара,  Рађеновић Милица, Рајшић Лука,  Раљић Мирко,  Рацков Мина,   Савановић 
Данијела,  Стојков Софија



Одељење 1.2  Смер: финансијски администратор
Одељењски старешина: Љиљана Јовчевски
Барна Мелиса, Богосављев Ивана  Векић Мартина Вујнић Милица  Гал Александра Гашић Снежана 
Голушин Мирослава Дамњановић Драгана Драган Небојша Ђенге Ана Еређин Драгана Иличин Верица  
Јаконић Александра  Јаначковић Викторија  Јањић Јелена Јовичин Наташа  Карановић Александар  
Караџин Миона Кондић Дијана  Милићев Николина Михаљ Анита Петрић Јована  Радошевић Марија 
Сабљић Тамара Савић Јелена  Самарџија Милица Терзин Тијана Чипчић Кристина Шкапик Софија  
Штеванов Јована 



Одељење 1.3  Смер: комерцијалиста
Одељењски старешина: Софија Милићев
Адамов Ана Марија  Бербаков Јована Бутулија Никола  Варга Анабела  Грујић Марина Грујић Зорица 
Дилбер Кристина Зугнар Андреа Јаковљев Дијана Јовановић Тамара  Каран Никола  Ковач Дорис  Лаковић 
Јелена Лукач Војин  Малогајски Милорад  Марковић Милица 4Милованов Невена Момић Невена Никић 
Марина Николин Ивана Петков Илија  Пјевалица Урош  Рељин Тара Ретек Теодора Рогљачин Никола  
Симић Наташа Терзин Неда  Фелбаб Невена  Ферковић Кристина Шушница Марко 



Одељење 1.4  Смер: конобар/кувар
 Одељењски старешина: Емил Хофгезанг
Бањац Милош Богосављев Стефан Ђоровић Немања Јесић Никола  Лисица Јелена  Милошев Димитрије  
Никић Јован Рац Мара Силађи Даниел  Сили Антониа Тенкеш Предраг Шкодрић Ивана Грошин Бора  
Грубин Слободан  Дачић Данијела  Ђикић Катица  Катаи Александар Александар Раушки Јелена Росић 
Дуња Срдић Мина   Станишин Ненад  Станков Филип Станојевић Никола Халас Марко.



Одељење 2.1 Смер: економски техничар
Одељењски старешина: Јасна Попов 
Арађански Сања, Бабић Дејан, Бодирожа Ивана, Вујин Игор, Гавранов Горан, Добрић Ема, Дрљача 
Бранислава, Ђенић Милица, Ердељан Јована, Зарић Срђан, Иличин Јелена, Каракаш Јелена, Келемен Саша 
Александар, Кендереши Марина, Ковачевић Драгана, Косанчић Ивана, Крстић Милана, Марков Радован, 
Микалачки Јована, Мрђа Душан, Палатинуш Дијана, Палатинуш Хелена, Растовић Владимир, Решћански 
Страхиња, Сараволац Владан, Соколов Јована, Сремчев Ивана, Тодоровић Слађана, Томаш Маја, Ћирић 
Борис, Чубрило Ана



Одељење 2.2 Смер: финансијски администратор 
Одељењски старешина: Мирјана Секулин 
Бајић Сава,  Береш Ана, Бокан Јована, Гајски Алекса, Голић Миодраг, Гуцул Маријана, Докић Милан, 
Живко Роберт, Зорић Дуња, Јованов Анђела, Кекез Драгана, Лајић Марко, Лалић Бранка, Летонаи Анита, 
Маћош Невена, Месарош Марина, Микља Тања, Перишић Тијана, Рац Драгана, Сандић Уна, Сивачки Дуња, 
Скенџић Јасмина, Степанов Тамара, Ступар Љиљана, Тот Роланд,
Чипчић Никола, Чолак Александра, Чолак Радмила, Шашић Оливера



Одељење 2.3 Смер: комерцијалиста
 Одељењски старешина: Тања Радованов 
Адамов Драгана, Гламочак Лука, Деметер Бранислава, Ђумић Јелена, Живић Никола, Живко Игор, Зорић 
Урош, Кљајић Марина, Ковачевић Виолета, Козомора Милица, Костић Дејан, Лисица Јован, Милошев 
Мирослава, Митровић Невена, Петковић Дејан, Петровић Зорана, Пиперски Оливера, Прунић Јован, 
Пуача Дејана, Риђички Здравко, Стојановић Вук, Стојановић Тамара, Танацков



Одељење 2.4 Смер: трговац 
Одељењски старешина: Александар Мишковић 
Беложански Јован, Борјан Јована, Вученовић Александар, Ган Маријана, Гушић Дејан, Гајин Тамара, Гајин 
Александра, Демић Олгица, Ђоровић Немања, Јовин Ивана, Милосав Зорица, Мирков Дијана, Нашко 
Наталија, Продановић Ивана, Перовић Јована, Павлов Снежана, Раду Косовка, Сакал Антал, Ћирић 
Маријана, Хајнал Моника, Цветков Анђела, Шипош Кристина, Петровић Марина



Одељење 3.1 Смер: економски техничар 
Одељењски старешина: Војислав Бошњак
Бајкин Небојша, Бањац Жељана, Будач Ивана, Булић Ивана, Бурић Јелена, Величковић Данијела, Гавранчић 
Ђорђе, Галић Момчило, Демировић Бранко, Дражић Алекса, Жеравица Милан, Јелача Милица, Јованић 
Ана, Јурошевић Милица, Катић Флора, Киш Александра, Лукић Дејан, Мићин Дијана, Петровић Лука, 
Радак Мартина, Рац Сабо Марија, Родић Јована, Ротаров Милана, Сабо Ненад, Сарић Данило, Станковић 
Наташа, Татомир Весна, Турудија Сара, Ћопков Ивана



Одељење 3.2 Смер: финансијски администратор
 Одељењски старешина: Зора Гавранчић 
Анушић Александар, Барбер Дражен, Баркоци Леон, Влаховић Теодора, Војиновић Јована, Вученовић 
Јована, Голић Јелена, Ђуричин Александра, Ердељан Теодора, Зималетин Тамара, Јаконић Јована, Караџин 
Мартин, Качавенда Јована, Кебић Сања, Кецман Тамара, Лаковић Срђан, Миланков Ђорђе, Мирков Маја, 
Мирковић Маријана, Олах Јована, Оштрић Огњен, Пајић Драган,  Сабо Роберт, Салкаи Јелена, Узелац  
Дејана



Одељење 3.3 Смер: комерцијалиста – оглед 
Одељењски старешина: Илдико Јеж
Анђелић Милан, Баштованов Немања, Бодо Стефан, Божић Горан, Босанчић Огњен, Вајукић Александар, 
Влаховић Вук, Драгић Јока, Живојинов Нина, Ивановић Ивана, Илијин Гордана, Маљковић Емилија, 
Никић Радован, Николин Јована, Остојић Милан, Пекија Јелена, Попов Милан, Путник Ивана, Радаковић 
Немања, Раказов Милица, Селак Немања, Симић Кристина, Талпаи Анита, Шебек Ања



Одељење 3.4 Смер: туристички техничар 
Одељењски старешина: Нада Иличин (на слици је професорица Наташа Вучковац)
Бабичић Јована, Бајић Александра, Балабан Милица, Божин Лука, Божо Симона, Вокић Босиљка
Гајић Тамара, Карановић Марина, Коман Давор, Куцоровски Анастазија, Лакатош Ана, Милић Немања, 
Милошев Маја, Мишков Мирјана, Новаковић Анђела, Попаживанов Стефан, Попов Кристина, Протић 
Лидија, Радин Маша, Ракочевић Емилија, Резнић Тијана, Сувајџин Марија, Такачев Хелена, Татомир 
Олгица, Тодоровић Тамара, Ферковић Даниел, Шили Давид, 



МАТУРАНТИ













Годишњак уређивале:
Љубица Колунџић
Зора Гавранчић


