




	 Економско-трговинска	 школа	 у	 Кикинди	 има	
традицију	дугу	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.	 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	посебно	издвајамо	извођење	
активне	наставе	 која	 омогућује	 ученицима	да	 теоријска	 знања	примене	 у	 пракси.	 Практична	настава	 се	
тако	изводила	у	школи,	али	и	у	другим	градовима	у	земљи	и	у	региону.Тим	поводом	ученици	су	боравили	
у	Врњачкој	Бањи,	Сокобањи,	али	и	у	Дрвенику	и	Поречу.	Поред	тога	издвајамо		и	значајно		прво	место	на	
Републичком	такмичењу	у	џуду	(већ	четири	године	за	редом)		као	и	прво	место	на	Међународном	такмичењу	
из	предузетништва	које	је	одржано	у	Средњој	економској	школи	„	Colegiul	National	Economic	Francesco	Save-
rio	Nitti“	у	Темишвару. 

РЕч	ДиРЕКТОРа

Поштовани	ученици,
	 Наша	школа	има	традицију	амбициозних	и	успешних	ученика	и	значајних	резултата.	Поносни	смо	на	
вредности	за	које	смо	се	залагали	и	циљеве	до	којих	смо	долазили	и	за	које	се	непрестано	боримо.	Уверен	
сам	да	ћете	из	ове	школе	понети	лепе	успомене,	али	и	знање	као	једну	од	највећих	вредности.	Надам	се	да	
ћете	заувек	бити	поносни	на	то	што	сте	били	ученици	oве	школе	као	и	на	све	оно	што	вам	је	она	пружила. 
Време	у	ком	живимо	не	можемо	да	бирамо,	али	пут	којим	ћемо	да	идемо,	свакако,	можемо.Сваком	од	вас	
желим	да	иде	оним	путем	који	препозна	као	јединствен	и	свој.	Не	одустајте	од	својих	жеља,	будите	упорни	
и	смело	градите	своју	будућност. 



КОлЕТиВ	“ЕКОНОМСКО-ТРгОВиНСКЕ	шКОлЕ”

	 Бартолић	 Томислав,	 Бaрачков	 ивана,	 Белош	 Живица,	 Бјелотомић	 Мирко,	 Блат	 Јован,	 Блажић	
Катарина,	Борић	александар,	Бошњак	Војислав,	Бркљач	 Јована,	Варађанин	Дубравка,	Величков	Емилија,	
Витас	 Милан,	 Влашић	 Вук,	 Вокић	 Душко,	 Вукобрат	 Мирко,	 Вучковац	 Наташа,	 гавранчић	 Зора,	 гајски	
Тихомир,	гашић	Оливера,	глушица	Ружица,	голић	Драган,	голушин	Милица,	грбић	Јасна,	Ђорђевић-Кењало	
Божана,	Завишин	Станислав,	Зубанов	Жaна,	изда	Татјана,	иличин	Љубица,	 	 Јанков	Емилија,	 Јеж	илдико,	
Јеловац	Оливера,	 	 	 Јесић	Бранислав,	 Јованић	анка,	 Јованов	Душица,	 Јовчевски	Љиљана,	 Јокић	 гордана,	
Кленанц	 Емила,	 Којић	 ивана,	 Колунџић	Љубица,	 	 Крстић	 александра,	 Крстић	 Наташа,	 лазић	 Надежда,	
леринц	 Ержебет,	Малетић	Милан,	Марић	Драган,	Месарош	Невена,	Микалачки	 Васа,	Милићев	 Софија,	
Миличић	Жељка,	Мишковић	александар,	Мишковић	Марија,	Мракић	Сања,	Петровић	Јелена,	Попов	Јасна,	
Радованов	 Тања,	 Рајков	 Катица,	 Салкаи	Љиљана,	 Секулин	Мирјана,Сивчев	 Негослава,	 Телечки	 гордана,	
Тизић	Мирослав,	Травар	Јасмина,	Хофгезанг	Емил,	шимон	Соња,	ињац	Весна,	



„Ходајте	кроз	живот	отворених	очију	и	с	вером.	Завирите	

у	сваки	угао	-	никад	се	не	зна	где	је	
срећа.“



                                                                                                                                                      
														Матија	Бећковић

Манифестације
Дани луДаје

	 Економско-трговинска	 школа	 из	 Кикинде	 већ	 је	
по	 традицији	 учествовала	 у	 највећој	 кикиндској	
манифестацији	„Дани	лудаје“,	која	се	одржала	по	32. 
пут	од	21.	до	24.	септембра	2017.	године. 
	 Ученици	 4.

4	 одељења,	 образовног	 профила	
-	 туристички	 техничар,	 дали	 су	 свој	 допринос	 у	
припреми,	организацији	и	промоцији	„Дана	лудаје“.



	 Више	него	 успешно	су	представили	нашу	школу	и	 свој	 смер	 туристички	 техничар,	 а	 у	 томе	 су	им	
помогле	професорице	Наташа	Вучковац	и	Наташа	Крстић.

Совембар

	 	 	 У	 сали	„Партизана“,	24.11.2017	изложбом	„Моја	визија“	отворена	 је	манифестација	 „Совембар“	
посвећена	совама	утинама	које	у	Кикинди	током	зимских	месеци	имају	највеће	урбано	станиште.	Наши	
ученици	образовног	профила	-	туристички	техни-чар	изложили	су	своје	радове	и	украсили	штанд,	док	су	
ученици	образовног	профила	-	кувар/конобар	нудили	кексиће	и	медењаке,	које	су	својеручно	израдили	у	
школском	кулинарском	кабинету	уз	стручну	помоћ	професорице	Љиљане	Салкаи.	Највеће	интересовање	
изазвала	је	игрица	„Запа-мти	сову	и	освој	колач“,	у	
којој	је	задатак	био	да	посетиоци	пронађу	што	већи	
број	истих	парова	сова,	а	затим	би	победник	освојио	
наградни	колач. 
   Презентација	 с	 образовним	 профилима	
наше	школе	 „Обучена	 у	 рухо	 сова“	 такође	 је	 била	
део	програма	представљања	наше	школе.
	 	 	 	 	 	 школски	 бенд	 „инфлација“	 забављао	
је	 посетиоце	 у	 поподневним	 часовима.	 	 чланови	
бенда	су:	Јелена	Салкаи,	4.2,	Викторија	гомбош,	2.1,	
Теодора	Влаховић,	4.2,	Огњен	Оштрић,	4.2,	 	Никола	
Рогљачин,	 2.3	 	 и	 андреј	 Салкаи,	 1.1.	Ментор	 групе	
била	је	професор	гордана	Јокић.



	 Овом	 приликом	 истакли	 су	 се	 и	 ученици	 4.
4	 образовног	 профила	 туристички	 техничар:	 Стефан	

Попаживанов,	Марина	Карановић,	Јована	Бабичић,	александра	Бајић,	анастазија	Канчар	и	Мирјана	Мишков		
као	и	ученици	одељења	1.

4	образовног	профила-	кувар/конобар:	Тијана	Јеринкић,	Мина	Вуколић,	Павле	
Трифунов	и	Бранислава	Настовски.	Ученике	су	за	ову	презентацију	припремале	професорице	економске	
групе	предмета	Наташа	Крстић	и	Наташа	Вучковац.

изађи ми на теглу

 Пошто	су	у	Кикинди	освојили	прво	место	на	манифестацији	под	називом	
изађи	 ми	 на	 теглу,	 ученици	 Економско-трговинске	 школе,	 образовног	
профила	–	кувар	Даниел	Силађи,	 Јелена	лисица,	Предраг	Тенкеш,	Никола	
Јесић,	у	пратњи	наставника	куварства	Милана	Малетића,	настављају	учешће	
у	финалном	догађају	четврте	сезоне	такмичарског	каравана	 ,,изађи	ми	на	
теглу“,	у	Сокобањи,	14.10.2018.	године.
 На	 овој	 манифестацији	 наши	 ученици	 куварског	 смера	 2.

4	 одељења	
представљали	су	наш	град	у	кувању	најбољег	ајвара	у	Србији. 
	 Учествовало	је	тридесет		екипа	из	целе	земље,	међу	њима	и	наша	екипа	
„Младе	 наде“.	Мада	 нису	 освојили	 једно	 од	 прва	 три	 места,	 ученици	 су	
својим	залагањем,	понашањем	и	знањем	на	леп	начин	представили	своју	
школу	и	свој	град.

таКмиЧеЊа

	 На	 Општинском	 такмичењу	 из	 српског	 језика	 и	 књижевности	 које	 се	



одржало	 у	 гимназији	 „Душан	 Васиљев“,	 24.	 3.	 2018.	 године	 учествовала	
је	 ученица	 3.

2	 	одељења	Милица	 Козомора.	 Ученицу	 је	 за	 ово	 такмичење	
припремала		професор	српског	језика	и	књижевности	Љубица	Колунџић.
	 На	 Општинском	 такмичењу	 из	 историје	 које	 је	 одрано	 24.	 3.	 2018.	 у	
гимназији	 „Душан	Васиљев“	 учествовала	 је	 ученица	 2.

2	 одељења	Милица	
Вујнић.	Ученицу	је	за		ово	такмичење		припремао	професор	историје	Тихомир	
гајски.
 Tрка	 за	 срећније	детињство	у	организацији	СО	Кикинда	и	аК	Кикинда	
одржана	 је	 7.10.2017.	 године.	 У	 трци	 су	 учествовали	 и	 ученици	 наше	
школе.	 	У	категорији	девојчица	 	 	првог	и	другог	разреда	 ,	ученица	Наташа	
Јовичин,	2.

2	освојила	је		друго	место,	у	категорији	ученица	трећег	и	четвртог			
разреда	друго	место		освојила	је		ученица	4.1	одељења	Јована	Родић,		док	је	
у	категорији	дечака	трећег	и	четвртог	разреда,	прво	место		освојио	ученик	
4.	 1	 одељења	 Ђорђе	 гавранчић,	 а	 друго	 место	 анушић	 александар	 из	 4.

2 
одељења.	 Професори	 физичког	 васпитања	 Васа	 Микалачки,	 александар	
Борић	и	александар	Мишковић	били	су	подршка	нашим	ученицима	на	овом	

такмичењу.
	 На	Окружном	такмичењу	у	пливању	одржаном	4.10.2017.	у	Кикинди	нашу	школу	представљали	су	
следећи	ученици:	Душан	Мрђа	,	3.

1	у	дисциплини	100	м	леђно,	Срђан	лаковић	4.
2	у	дисциплини	100	м	краул,	

Марина	Карановић	4.4	у	дисциплини	100	м	делфин,	Софија	Стојков	2.
1	у	дисциплини	100	м	делфин,	Милица	

Матијевић	1.
1	у	дисциплини	100	м	краул	и	ана	Француски	1.

1	у	дисциплини	100	м	прсно	.	На	Републичко	
такмичење	пласирали	су	се:	Срђан	лаковић	4.

2,	Душан	Мрђа	3.1,Софија	Стојков	2.1,	ана	Француски,	1.1	и	
Милица	Матијевић,	1.

1.	Ученике	је	на	ово	тамичење	водио	професор	физичке	културе	Васа	Микалачки.
 На	 Окружном	 такмичењу	 у	 стоном	 тенису	 које	 је	 одржано	 9.11.2017.	 у	 Кањижи,	 нашу	



школу		представљао	је	горан	Божић	из	4.
3	одељења.Он	је	у	појединачној	конкуренцији	заузео	друго	место.

	 и	ове	године		имали	смо	кандидате	за	Oкружно	такмичење	из	енглеског	језика	које	се	одржало	18. 
3.	2018.	у	кикиндској	гимназији.	Нашу	школу	 	представљали	су	следећи	ученици:	Наташа	Станковић,	4.1,	
Нина	Живоинов	4.3	,	Јована	Војиновић,	4.2	и	Марко	анђелић,	4.3	Ученике	је	за	ово	такмичење	припремала	
професорица	енглеског	језика	Соња	шимон.
	 Окружно	такмичење	у	стрељаштву	одржано	је	у	Кикинди	20.	3.	2018.	 године.	На	овом	такмичењу	
мушка	 екипа	 наше	 школе	 пласирала	 се	 на	 Републичко	 такмичење	 које	 ће	 се	 одржати	 у	 Смедереву	
18.4.2018.	 године.	 Екипу	наше	школе	представљали	 су:	 Стефан	Попаживанов,	 4.

4	 ,	 Радован	Белош,	 1.
3	 и	

Дејан	Мајсторовић,	1.
3	Ученике	је	на	такмичење,	водио	је	професор	физичког	васпитања	александар	Борић.

	 Окружно	такмичење	у	атлетици	одржано	је	19.	4.	2018.	у	Сенти.	На	овом	такмичењу	ученик	Огњен	
латиновић,	 2.

1	 освојио	 је  4. место.	 Ученика	 је	 на	 ово	 такмичење	 водио	 професор	 физичког	 васпитања		
александар	Борић.
	 На	Отвореном	првенству	аП	Војводине	у	баскету	3:3,	одржаном	12.	12.	2017.	у	Новом	Саду,	учествовале	



су	 мушка	 и	 женска	 екипа	 наше	 школе.	 Мушка	 екипа	
наступала	 је	 у	 саставу:	 Дејан	 лукић	 4.1,	 лука	 Петровић	
4.

1,	Бранко	Де-мировић	4.
1	и	Милан	Попов	4.

3,	а	женска	
екипа	 је	наступала	у	саставу:	анђела	 Јованов	3.2,	Тијана	
Перишић	3.2,	ана	чубрило	3.1	и	Наташа	Јовичин	2.

2.	Обе	
екипе	су	у	конкурецији	16	тимова	заузеле	3.	место	у	својим	
групама.	 Ученици	 су	 током	 турнира	 показали	 изузетан	
труд	 и	 залагање	 и	 на	 најбољи	 начин	 су	 представљали	
своју	школу.
	 На	 Спортској	 олимпијади	 школске	 омладине	

Војводине	која	се	одржала	17.	5.	2018.	ученик	Немања	Милић,	4.4	освојио	је	1. 
место	у	такмичењу	у	џуду.	На	овој	олимпијади	у	такмичењу	у	пливању,		ученик	
наше	 школе	 Душан	 Мрђа,	 2.

1	 	 освојио	 је	 прво	 место,а	 значајне	 резултате	
постигле	 су	 и	 	 следеће	 ученице:  
Француски	 ана	 ,1.

1	 	 освојила	 је	
1.место,	Милица	Матијевић,	1.

1	,	
освојила	је	3.	место,	док	је		Софија	
Стојков,	2.1	заузела		3.	место.  
	 На	 Републичком	
такмичењу	 у	 	 стрељаштву	 које	
је	 одржано	 18.4.2018.	 године	
у	 Смедереву	 учествовала	 је	
и	 мушка	 екипа	 наше	 школе	 у	
саставу:	 	 Белош	 Радован	 1.

2,	



Мајсторовић	Дејан	1.2	и	Попаживанов	Стефан	4.
4 .У	конкуренцији	од		двадесет	

екипа,	 представници	 наше	 школе	 освојили	 су	 13.	 место.	 Ученике	 је	 на	
такмичење,	водио	је	професор	физичког	васпитања	александар	Борић.
	 На	Републичком		такмичењу		у	пливању	које	је		одржано	15.11.2017.	у	
Крагујевцу,	нашу	школу		представљали	су		ученици:	Срђан	лаковић,	4.2	који	је	
у	дисциплини	100	м	краул	освојио	5.	место,	Душан	Мрђа	3.

1	у	дисциплини	100	
м	леђно	освојио	је	4.	место,	Софија	Стојков;	2.1	у	дисциплини	100м		делфин	
освојила	је	6.	место,	ана	Француски	1.

1	у	дисциплини	100м	прсно	освојила	је	7. 
место		,а	Милица	Матијевић	из	1.1	у	дисциплини	100м	
краул		постигла	је	запажено	3.	место.
	 Републичко	такмичење	у	џуду	одржано	 је	у	СЦ	
„Језеро“,	21.3.2018.	године.	На	овом	такмичењу	нашу	
школу	 представљали	 су	 следећи	 ученици:	 Немања	
Милић,	 4.4,	 Слободан	 Бакић,	 2.1.	 Ученик	 Немања	
Милић,	 4.4	 је	 у	 својој	 категорији	 освојио	 1.	место.	 У	
протекле	 четири	 године	 на	школским	 такмичењима	
Немања	jе	освојио	четири	златне	медаље.

	 Републичко	 такмичење	 из	 Пословне	 информатике	 одржано	 је	 13.	 и	 14. 
априла	 2018.	 године	 у	 Економско-трговинској	 школи	 у	 Сврљигу.	 Ово	 такмичење	
се	одржава	већ	26.	пут.	Нашу	школу	је	представљао	ученик	Милан	анђелић	из	4.

3 
разреда	и	заузео	је	21.	место.	Такмичење	се	састојало	из	четири	дела:	тест	знања	и	
задаци	из	Access-а,	Word-а	i	Excel-а.	У	састављању	задатака	као	и	реализацији	самог	
такмичења	 учествовали	 су	 професори	 Економског	 факултета	 у	 Београду.Ученике	
је	 за	ово	 такмичење	припремала	професорица	рачунарства	и	информатике	Тања	



Радованов.
	 Економско	 трговинска	 школа	 из	 Зајечара	 је	 4.	 и	 5.	 маја	
2018.	године,	била	је	домаћин		Републичког	такмичења	из	
рачуноводства	 за	 ученике	 четвртог	 разреда	 из	 области	 т	
економије.	На	такмичењу	су		учествовале	24	средње	стручне	
школе	 из	 Републике	 Србије.	 Организатор	 такмичења	 су	
Министарство	 просвете,	 науке	 и	 технолошког	 развоја,	
Заједница	 економских,	 правно	 -	 биротехничких	 школа,	
трговинских	 и	 угоститељских	 туристичких	 школа	 као	 и	
Економско	трговинска	школа	из	Зајачара.
	 На	 овом	 такмичењу	 нашу	 школу	 представила	 је	 Маја	
Мирков	 ученица	 4.

2	 одељења	 која	 је	 заузела	 20.	 место	
Ученицу	је	за	ово	такмичење	припремала	професорица	
економске	 групе	 предмета	 Зора	 гавранчић.	 Ученицу	
је	 на	 такмичење	 водила	 професорица	 економске	
групе	ивана	Барачков.	 За	професоре	 је	организовано	
стручно	 предавање	 „Финансијско	 извештавање	 у	
новчаним	токовима”.	Предавање	је	одржао	професор	
Економског	факултета	у	Нишу	др	Тадија	Ђукић.
	 	 У	 Угоститељско-туристичкој	 школи,	 у	 Нишу,	
23.3.2018.	 и	 24.3.2018.године	 одржано	 је	 Републичко	
такмичење	из	агенцијског	и	хотелијерског	пословања.	
На	овом	такмичењу	учествовала	је	ученица	наше	шкле	
Тамара	гајић,	4.

4		и	освојила	је	13.	место	у	конкуренцији	



представника	 22	 школе.Ученицу	 је	 за	 ово	 такмичење	
припремала	 професор	 економске	 групе	 предмета	
Наташа	Крстић.
			 Док	 је	 комисија	 прегледала	 задатке	 другог	 дана,	
наставници	и	 ученици	 су	 ишли	 у	 обилазак	 историјских	
знаменитости	 Ниша	 у	 пратњи	 водича.	 Улогу	 водича		
преузели	су	ученици	из	школе	домаћина.
На	Спортској	олимпијади	школске	омладине	Војводине	
која	 се	 одржала	 17.5.2018.	 ученик	 Немања	Милић,	 4.

4 
освојио	је	1.место	у	такмичењу	у	џуду.	На	овој	олимпијади	
у	 такмичењу	 у	 пливању,	 	 ученик	 наше	 школе	 Душан	
Мрђа,	 2.

1	 	 освојио	 је	 прво	 место,а	 значајне	 резултате	
постигле	су	и		следеће	ученице:		Француски	ана	,1.

1		освојила	је	1.место,	Милица	Матијевић,	1.
1	,освојила	је	

3.	место,	док	је		Стојков	Софија,	2.
1		такође	заузела		3.	место. 

	 На	 Рибарском	 острву,	 22.	 новембра	 2017.	 године	
одржано	 је	 Регионално	 такмичење	 средњошколаца	 у	
предузетништву	 „Пословни	 изазов“.	 Економско-трговинску	
школу	представљали	су	ученици:	Милица	Весин,	Дејан	Бабић,	
лука	гламочак,	Јелена	Ђумић	и	Роберт	Сабо	са	професором	
Тањом	Радованов. 
	 Учествовало	 је	 120	 ученика	 из	 22	 средњe	школe	 из	
целе	 Војводине.	 Такмичење	 је	 реализовала	 организација	
Достигнућа	 младих	 у	 Србији	 уз	 сарадњу	 и	 финансијску	
подршку	Министарства	 омладине	 и	 спорта	 РС	 и	 америчке	



агенције	за	међународни	развој	(УСаиД).
	 Ученици	 Економско-трговинске	 школе	 другог	 разреда	 смера	
кувар/конобар	учествовали	су	у	припремању	здраве	и	јефтине	ђачке	
ужине	у	телевизијском	серијалу	«Кухињски	калфа»		РТС-а.
 На	 овом	 такмичењу	 ученици	 су	 припремали	 „кромпирицу,“	
здрав	и	укусан	ђачки	оброк	и	освојили	су	прво	место.	Ученике	је	за	
ово	 такмичење	припремао	професор	куварства	Милан	Малетић.	 У	
јутарњем	програму	гостовали	су		ученици:	Јована	Милетић,1.

4,	анита	
Сили,	2.

4	и	Даниел	Силађи,	2.
4.

	 Уочи	новогодишњих	празника	и	зимског	распуста,	на	крају	првог	
полугодишта,	Ученички	парламент		организовао	је	новогодишњи	квиз.	Квиз	је	одржан		21.12.2017.	године. 
Такмичиле	су	се	3	екипе,	и	то	из	одељења	4.

1(Бранко	Демировић,	Јована	Родић	и	Жељана	Бањац),	3.
2	(ана	

Береш,	Тијана	Перишић	и	Бранка	лалић)	и	2.
1	(Марко	Крнић,	Смиљана	лудајић	и	Mирко	Раљић).	Победу	је	

однела	екипа	3.2	одељења.	Професор	Драган	голић	је	својим	учешћем	и	доприносом	у	самом	осмишљавању	
и	техничкој	имплементацији	допринео	високом	квалитету	и	атрактивности	овог	квиза,	док	је	професорица	
Наташа	 Вучковац,	 поред	 асистенције	 у	 идејном	 решењу,	 била	
водитељка	квиза.
	 У	 среду,	 31.1.2018.године	 у	 Новом	 Саду,	 одржано	 је	
такмичење	 у	 знању	 „ФиМЕК	 награ-ђује	 знање	 традиционално“	 у	
организацији	Факултета	 за	 економију	 и	 инжењерски	менаџмент	 и	
Правног	факултета	за	привреду	и	правосуђе	из	Новог	Сада.	
		 Мото	такмичења	је	гласило	Покрени	се	и	покажи	шта	знаш,	
јер	ЗНаЊЕ	ЈЕ	ПРЕДНОСТ!
	 За	такмичење	се	ове	школске	године	пријавило	45	школа	из	



21	града.	Наша	школа	се	такмичила	са	Хемијском	школом	„Милош	
Црњански“	 из	 Кикинде,	 гимназијом	 и	 Економско-трговинском	
школом	из	Бечеја	и	Економском	школом	из	Сенте. 
	 Нашу	школу	представљала	 је	 екипа	коју	 су	 чинили	ученици	4.4	
одељења	 наше	 школе:	 Босиљка	 Вокић,	 Тамара	 гајић	 и	 Стефан	
Попаживанов.	
	 Свих	 пет	 средњих	 школа	 Војводине,	 биле	 су	 уједначене	
по	 знању	 и	 такмичење	 је	 било	 неизвесно	 до	 самог	 краја. 
Наши	 представници	 су	 у	 својој	 групи	 такмичара,	 заузели	
четврто	 место.	 Сви	 такмичари	 су	 добили	 потврде	 са	 којима	

могу	 бесплатно	 да	 приступе	 полагању	 пријемног	 испита	 на	 једном	 од	 два	 наведена	 факултета.  
Наравно,	уз	такмичарску	екипу,	могли	смо	да	поведемо	и	навијаче.	Ове	године,	број	навијача	је	био	ограниен	
на	четворо.	и	такмичари	и	навијачи	су	се	беспрекорно	понашали	и	на	леп	начин	промовисали	своју	школу.
	 У	нашој	школи	 је	15.3.2018.	 године	одржано	 	 такмичење	из	математике	под	називом	Кенгур	без	
граница	.	Мото	овог	такмичења	је	гласио	“Нека	и	код	нас“,	као	у	
целом	свету,	током	такмичења	буде	празник	математике“.
 Ученици	који	су	учествовали	на	овом	такмичењу	су:	Маја	
Томаш,	3.

1,	Дејан	Бабић,3.1,	Мартин	Караџин,4.2,Јована	Војновић,	
4.2,	 ана	 Јованић.4.1,	 Зорана	 Кертес,1.2,	 Уна	 Кокот,1.2,Стефан	
Пашћан,1.

2,	 Сергеј	 лунгулов,1.2,	 александар	 Карановић,2.2,	
Невена	 Милованов,	 2.3,	 Мирко	 Рањић,	 2.1,	 анђела	 Немет,1.

1,	
Жељана	 Милићев,1.1,	 Емилија	 Хома,1.

1.Ученике	 су	 за	 ово	
такмичење	припремале	професорице	математике	илдико	Јеж	и	
Љубица	иличин.



	 Седамнаесто	Републичко	такмичење	из	математике	одржано	је	од	27.5.2018.	до	28.5.2018.године	
у	Првој	економској	школи,	у	Београду.Нашу	школу	представљали	су	 следећи	ученици:	 Емилија	Хома,1.1,	
Мелиса	Барна,2.

1,	Дејан	Бабић,	3.
1	и	ана	Јованић.	4.1.Ученике	су		за	ово	такмичење	припремале	професорице	

математике	илдико	Јеж	и	Љубица	иличин.
 Ученици	наше	школе	3.

3	одељења	 Јован	лисица,	александар	Карановић	и	Дејан	Бабић	са	 својим	
ментором	 Тањом	 Радованов,	 учествовали	 су	 на	 Међународном	 такмичењу	 из	 предузетништва	 које	 је	
одржано	 у	 Средњој	 економској	школи	 „	 Colegiul	National	 Economic	 Francesco	 Saverio	Nitti“	 у	 Темишвару. 
Од	 четири	 категорије,	 ученици	 су	 освојили	 награде	 у	 три	 категорије.	 Прво	место	 у	 категорији	 најбољег	
продавца,	друго	место	у	представљању	компаније	и	треће	место	у	избору	најбоље	маскоте.
	 На	 школском	 такмичењу	 из	 основа	 реторике	 и	 беседништва,	 које	 	 одржано	 24.5.2018.године	 у	
медијатеци	наше	школе,		гласовима	жирија	победила	је	ивана	Косанчић	из	3.1	одељења,	беседом	„говори	
да	те	видим“.	Друго	место	је,	с	истом	темом,		заузела	Маја	Томаш	такође	из	3.1	разреда	а	треће,	Кристина	
Хајду	из	1.

2	одељења	беседом	„Веруј,	али	пази	коме“.	Публика	је	највише	гласове	дала	горану	гавранову	из	
3.

1	одељења,		за	беседу	„	Није	важно	колико	си	дуго	живео,	него	како	ваља“. 
	 Секција	 реторике	 и	 беседништва	 	 захваљује	 свим	 ученицима	 и	 наставницима	 који	 су	 својим	
присуством	увеличали	ово	такмичење.	Организатор	овог	такмичења	је	професорица	права	Ержебет	леринц	
која	је	уједно	и	припремала	ученике	како	би	што	успешније	представили	своје	беседе.
	 Одломак	из	беседе	ученика	горана	гавранова	
НиЈЕ	ВаЖНО	КОлиКО	Си	ДУгО	ЖиВЕО	НЕгО	КаКО	ВаЉа
		 Живот	 треба	 ваљано	 проживети,	 чак	 и	 онда	 када	 се	 чини	 да	 он	 нема	 смисла.	 Никада	 не	 треба	
одустајати.	Колико	год	он	трајао,	20,	50	или	100	година,	морамо	га	испунити	на	прави	начин.	Који	 је	то,	
морамо	сами	пронаћи. 
Једна	мудрост	каже:	„Не	можеш	да	пођеш	на	пут	док	сам	не	постанеш	пут“.
	 Одломак	из	беседе	ученице	иване	Косанчић



гОВОРи	Да	ТЕ	ВиДиМ
	 Никада	немојте	да	дозволите	да	ваш	језик	буде	бржи	од	ваших	
мисли.	 Добро	 размислите	 пре	 него	 што	 изговорите.	 Можда	 ће	
једнога	дана	бити	касно	да	се	покајете	због	нечега	што	сте	у	афекту	
рекли.	 Кажу	 да	 „језик	 кости	 нема,	 али	 кости	 ломи“	 и	 зато	 добро	
пазите.	Ви	поседујете	кључ	који	може	да	отвори	сва	врата	овог	света,	
а	 то	 је	реч.	 	Највеће	оружје,	или	највећи	дар.	 То	значи	да	 је	читав	
свет	у	вашим	рукама.	и	зато	пазите	шта	и	како	говорите,	а	кад	нешто	
кажете	реците	тако	да	вас	сви	виде.

Посете
ПоСета еКономСКом фаКултету и ПоКрајинСКом 

извршном већу у новом СаДу

 Дана	 17.10.2017.	 године	 професори	 Дубравка	 Варађанин	
и	 Станислав	 Завишин	 са	 48	 ученика	 одељења	 4.

1,	 4.2,	 4.3,	 4.4	 и	 3.4	



посетили	 су	 Економски	
факултет	у	Новом	Саду.	Наши	
домаћин	 био	 је	 др	 Мартон	
Сакал,	 редовни	 професор	
овог	 факултета	 на	 смеру	
информатика.
	 Након	обиласка	факултета,	
упутили	смо	се	у	Покрајинско	
извршно	 веће.	 Тамо	 су	 нас	
срдачно	 примили	 секретар	

Скупштине	аП	Војводине	Никола	Бањац	и	начелница	општих	послова	ивана	Јовић.

ПоСета СКуПштини оПштине КиКинДа
и оСновном СуДу у КиКинДи

	 Неколико	 година	 узастопно,	 организује	
се	 посета	 ученика	 Економско-трговинске	школе	
важним	 институцијама	 у	 граду.	 Ове	 школске	
године,	 у	 оквиру	 предмета	 Основи	 права,	 	 у	
1.2	 одељењу,	 смер	 -	 техничар	 обезбеђења,	
органозоване	 су	 посете	 Скупштини	 општине	
Кикинда	 и	 Основном	 суду	 у	 Кикинди.	 Ученици	
су	 имали	 прилике	 да	 се	 упознају	 са	 начином	



рада	Скупштине	општине,	да	бораве	
у	 свечаној	 сали	 где	 се	 одржавају	
седнице	Скупштине	општине	као	и	да	
посете	Услужни	центар	СО. 
	 Крајем	 године	 посетили	 су	 и	
Основни	суд	у	Кикинди.	Том	приликом	
су	 обишли	 сва	 одељења	 у	 Суду	 а	
највише	 времена	 и	 интересовања	
ученици	 су	 показали	 за	 рад	 судија	
у	 судницама.	 имали	 су	 прилике	 да	
преузму	улоге	окривљеног,	браниоца,	тужиоца,	судије,	чланова	већа,	дактилографа.	Секретар	Суда,	Милена	
Трајковски	 им	 је	 у	 томе	много	 помогла	 објашњењима	 и	 интересантним	 причама	 из	 свог	 дугогодишњег	

искуства.	
	 Ученици	3.

1	одељења,	смера	економски	техничар	су	
такође	посетили	Основни	суд.	Били	су	веома	задовољни	
јер	им	 је	 употпуњено	 теоријско	 знање	 које	 су	 у	 оквиру	
предмета	 Уставно	 и	 привредно	 право	 стекли	 током	
године.
	 Након	 победе	 у	 телевизијском	 серијалу	 РТС-	
Кухињски	 калфа	 ученици	 	 наше	 школе	 смера	 кувар/
конобар	 заједно	 са	 својим	 професором,	 Миланом	
Малетићем	 	 	 гостовали	 су	 	 у	 јутарњем	 програму	 РТС-а	
поделивши	 с	 гледаоцима	 свој	 победнички	 рецепт. 
У	 јутарњем	 програму	 гостовали	 су	 	 ученици:Јована	



Милетић,1.
4,	 анита	 Сили,	 2.4	и	 Даниел	 Силађи,	 2.

4	 и	њихов	
професор	кувараства	Милан	Малетић.

ПоСета Делегације из охаја

	 актив	професора	услуживања	у	сарадњи	с	ученицима	
смера	 кувар/конобар	 представили	 су	 банатску	 храну	
делегацији	 из	 града	 акрона,	 из	 Охаја	 која	 је	 посетила	 наш	
град	и	нашу	школу	и	која	је	кувала	заједно	са	нама,

Практична настава
 
	 У	периоду	од	2.10.2017.	до	12.10.2017,	ученици	Економско-трговинске	школе,	смера	кувар	:	Јелена	
лисица,	Мина	Срдић,	Никола	Јесић	и	Предраг	Тенкеш,	у	пратњи	наставника	Милана	Малетића,	боравили	су	
на	Kуварској	академији	медитеранске	кухиње	у	хрватском	граду	Дрвенику. 
 За	време	боравка	на	Kуварској	академији	ученици	су	имали	практичну	и	теоријску	обуку	о	познавању	
традиционалних	 медитеранских	 јела	 која	 су	 им	 презентовали	 уважени	 мајстори	 кулинарства,	 Никша	
ивичевић,	иван	Бузолић	и	иван	Перић.	Током	боравка	ученици	наше	школе	припремали	су	традиционална	
јела	од	риба	,ракова	и	шкољки	и	добили	су	уверење	о	успешно	положеном	I	степену	Куварске	академије	
медитеранске	кухиње.
	 У	 периоду	 од	 25.10.2017.	 до	 29.10.2017.године,	 у	 оквиру	 међународне	 сарадње	 у	 организацији	
Туристичког	савеза	Општине	Кикинда,		ученици	Економско-трго-								винске	школе,	2.4.	одељења,	куварског	



смера	 (Предраг	 Тенкеш	
и	 Никола	 Јесић)	 у	 пратњи	
наставника	куварства	Милана	
Малетића,	посетила	је		Пореч. 
За	 време	 боравка	 у	 Поречу	
били	 смо	 гости	 Туристичко-
угоститељске	 школе	 антона	
штифанића	где	смо	два	дана	
учествовали	 у	 практичној	
настави	у	куварском	кабинету. 

Заједно	смо	са	ученицима	из	Пореча	радили	по	наставном	плану	и	припремали	јела	од		морских	риба	и	
плодова	мора.	Ученици	су	упознали	нова	медитеранска	јела	са	подручја	истре.	Остало	време	смо	провели	
у	разгледању	градова	Умага	и	Новиграда.
	 Дана	 28.10.2017.	 године,	 волонтерски	 смо	 учествовали	 у	 брању	 маслина	 на	 плантажи	 једне	
породице	 	 и	 стекли	ново	искуство	о	намирници	као	што	 је	маслина,која	 је	 врло	битна	 у	медитеранској	
кухињи. 

уЧениЧКа ПраКСа у врЊаЧКој баЊи

	 Ученици	 1.4	 и	 2.4	 одељења	 смера	 –	 кувар/	 конобар	
су	 у	 периоду	 од	 15.6.2018.	 до	 21.6.2018.године	 	 обављали	
ученичку	праксу	у	блок	настави	у	Врњачкој	Бањи.	Ученици		1.

4	 
на	пракси	били	су:	Давид	Сакал,	Бранислава	Настовски,	Рената	
луч,	Мина	Вуколић,а	ученици	2.

4		који	су	такође	представљали	



нашу	 школу	 у	 Врњачкој	 Бањи	 су:	 Јелена	 Раушки,	 Дуња	
Росић,	Слободан	грубин,	Бора	грошин,		Филип	Станојевић,	
Никола	 Јесић,	 Предраг	 Тенкеш,	 Јелена	 лисица,	 ивана	
Милошев.	Ученике	је	у	Врњачку	Бању	водио		и	професор	
куварства	Мирослав	Тизић.

     

Трибине
 
	 У	 просторијама	 нове	 медијатеке	 	 наше	 школе,	
10.11.2017.	 одржали	 смо	 традиционалну	 економску	
трибину	под	називом	MEНаЏЕР	VS	ВлаСНиК.
	 Наши	гости	били	су:	Богдан	Степанов,	власник	предузећа	„Palet	line“	ДОО	иђош;	Милан	Јовановић,	
власник	предузећа	„Promedia“	ДОО	Кикинда; 	Предраг	Познановић,	управник	филијале	„Societe	Generale“	
банке	 у	 Кикинди	 и	Мирољуб	 Томић,	 директор	 „Univerexport“-a	 у	 Кикинди.	 Трибини	 је	 присутвовало	 44	
ученика	матурантских	одељења		4.1,4.2,4.3,4.4.		и	наше	колеге	-	професори	Драган	голић,	Наташа	Крстић,	
Емила	Кленанц,	Емилија	Јанков	и	ивана	Барачков.	Организатори	ове	трибине	били	су	професори	економске	
групе	предмета	Наташа	Вучковац	и	Станислав	Завишин.
	 и	ове	школске	 године	у	Економско-	 трговинској	школи	имали	смо	госте	са	Економског	факултета	
из	Суботице.	Захваљујући	томе,	одржали	смо	још	једну	економску	трибину	намењену	матурантима	наше	
школе. 
	 Трибина	 је	 одржана	 у	 медијатеци	 Економско-трговинске	 школе	 12.4.2017.	 године	 под	 називом	
„Промоција	Економског	факултета	у	Суботици“.



	 Трибину	је	отворио	и	поздравио	све	присутне	директор	
наше	 школе	 Томислав	 Бартолић.	 Економски	 факултет	 из	
Суботице	опет	нам	је	представио	некадашњи	ученик	Економско-
трговинске	 школе	 из	 Кикинде,	 а	 сада	 ванредни	 професор	 и	
предавач	 на	 смеру	 информациони	 системи	 др	Мартон	 Сакал. 
Осим	 њега	 гости	 су	 били	 и	 доцент	 лазар	 Раковић,	 студенти	
Економског	 факултета	 и	 наши	 бивши	 ученици	 андреа	 Киш	 и	
Светлана	 Ђукић.	 Организатори	 трибине	 били	 су	 наставници	
Економско-трговинске	 школе	 Дубравка	 Варађанин	 и	 мр	
Станислав	Завишин.	Учесници	трибине	били	су	ученици	четврте	
године	и	то	економски	техничари,	финансијски	администратори	
и	комерцијалисти.	Они	су	имали	прилику	да	виде	презентацију	свега	онога	што	Економски	факултет	нуди	
у	школској	 2018/2019.	 години.	 Презентацији	 су,	 поред	 ученика	 4.

1,	 4.2	 и	 4.3	 присуствовали	и	 наставници	
економске	 групе	предмета	Драган	голић,	 Јасна	Попов,	Љиљана	 Јовчевски,	библиотекар	Емилија	 Јанков,	
наставник	правне	групе	предмета	Ержебет	леринц.

Предавања
КоДирај Као што миСлиш

	 Уз	подршку	TechSoup	Balkans	и	Удружења	професора	информатике	
Србије,	 Економско-трговинска	 школа	 из	 Кикинде	 организовала	 је	
догађај	Кодирање	без	граница	“Кодирај	као	што	мислиш”,	а	унутар	



ЕУ	недеље	кодирања.
Догађај	се	одржао			од	10.	10.	21017.	до	12.	10.	2017.	године	у	информатичким	кабинетима	наше			школе. 
Професори	 Емил	 Хофгезанг	 и	 Тања	 Радованов	 увели	 су	 ученике	 у	 свет	 програмирања	 кроз	 практичне	
примере	програмирања	у	окружењу	w3cschools.com.	Ученици	су	показали	заинтересованост	и	креативност	
у	писању	кода.	Уједно	су	се	упознали	са	начинима	самосталног	истраживања	на	интернету	која	су	везана	за	
тему	програмирања.

ПреДаваЊе уСПешног ПреДузетниКа

	 Ове	школске	године,	гост	на	часу	Предузетништва	је	био	Синиша	Пашић,	власник	хостела	„Папарацо“	
из	Кикинде.	Повод	да	то	буде	баш	г.	Пашић	је	чињеница	да	је	хостел	„Папарацо“	један	од	најуспешнијих	

у	 Кикинди,	 да	 траје	 већ	 више	 година	 и	 да	 је	 предавање	
намењено	профилу	-	туристички	техничар		чије	компетенције	
гравитирају	ка	овој	врсти	делатности. 
	 Предавање	 је	 одржано	 у	 новој	 медијатеци	 школе	
10.5.2018.године,	 а	 предавању	 су	 присуствовали	 ученици	
4.4	одељења	туристичких	техничара	као	и	ученици	1.

1	који	су	
финансијски	администратори.
На	 предавању	 су	 биле	 присутни	 професорице	 Дубравка	
Варађанин,	 Невена	 Месарош,	 Жана	 Зубанов	 и	 Емилија	
Јанков,	 а	 организатори	 овог	 предавања	 су	 професори	
економске	групе	предмета	Јасна	грбић	и	Вук	Влашић.

Дан еКономСКо-трговинСКе шКоле



	 Дан	Економско-трговинске	
школе	 обележили	 смо	 14.	 4.	
2018.године.	 У	 медијатеци	
наше	 	 школе	 отворено	 је	
такмичење	 и	 приређен	
коктел	 добродошлице	 за	
госте.	 активности	 су	 биле	
разноврсне.	 У	 дворишту	 је	 у	
9	часова	почело	такмичење	у	

кувању	гулаша,	које	је	трајало	до	12	часова		и	30	минута.	За	такмичење	су	се	пријавиле	4	екипе:

Средња	стручна	школа	„Hansági	Ferenc“	Сегедин,	Мађарска

Colegiul	Economic	„Francesko	Saverio	Nitti“	Темишвар,	Румунија

Средња	школа	„Петра	шегедина“	Корчула,	Хрватска

Економско-трговинска	школа	,	Кикинда

	 За	то	време	одржана	 је	 традиционална	замена	улога	ученика	и	
наставника.

    У	школској	медијатеци	одржан	је	Округли	сто	о	теми	„Унапређење	



међународне	 сарадње	 средњих	 школа“	 који	 је	 отворен	
презентацијом	 нашег	 града	 Кикинде.	 	 Ученице	 разреда	 4.

4 
обра-зовног	 профила	 -	 туристички	 техничар:	 Симона	 Божо,	
Емилија	Ракочевић	и	Тијана	Резнић,	упознале	су	присутне	са	
туристичким	потенцијалима	града	Кики-нде	и	могућностима	
за	 његов	 развој.	 Учесници	 округлог	 стола	 -	 професори	 и	
директори	 гостујућих	 школа,	 председница	 Скупштине	 града	
Кикинде	 Станислава	 Хрњак,	 представнице	 Националне	
службе	 за	 запошљавање	 Јелена	 Митровић	 и	 Привредне	
коморе	Кикинде,	лидија	шебек	Петровић,	 разговарали	 су	о	
правцима	 развоја	 међународне	 сарадње	 и	 могућностима	
обављања	практичне	наставе	у	иностранству.

	 На	 спортском	 терену	 школе	 одиграна	 је	 фудбалска	
утакмица	на	којој	су	учествовале	екипе	ученика	наше	школе	
и	 гимназије	 „Душан	 Васиљев“	 из	 Кикинде.	 Победила	 је	
екипа	 гимназије	 „Душан	 Васиљев“.	 Tакође,	 истог	 дана	
одржани	су	и	шаховски	турнир	и	квиз	знања.	На	шаховском	
турниру,	 који	 је	 организовала	 професорица	 ивана	
Барачков,	 учествовало	 је	 троје	 ученика:	 Мирко	 Раљић	 и	
Душан	 Бачкуљин	 из	 одељења	 2.

1	 и	 Никола	 Бутулија	 из	
одељења	2.

3.У	квизу	знања,	који	 је	организовао	професор	
Драган	 голић	 учествовало	 је	 12	 ученика.	 Прво	 место	
освојила	 је	 Нина	 Живојинов	 из	 4.3,	 друго	 место	 освојила	
је	Маја	Мирков	из	4.2,	док	је	треће	место	освојила	Симона	



Божо	из	4.4.
	 Стручни	 жири	 прогласио	 је	 победника	 такмичења	 у	
кувању	 гулаша.	 Победник	 је	 екипа	 Средње	 стручне	 школе	
„Hansági	 Ferenc“	Сегедин	из	Мађарске.	 Кувари	наше	школе	
поделили	 су	 треће	 место	 са	школом	 из	 Темишвара,	 док	 је	
друго	 место	 освојила	 Средња	 школа	 „Петра	 шегедина“	 са	
Корчуле	 из	 Хрватске.	 У	 тоновима	 пријатне	музичке	 пратње	
тамбурашког	оркестра,	прилику	за	дегустацију	гулаша	имали	
су	сви	присутни. 
	 Ученици	наше	школе	као	и	наставнице	Наташа	Крстић	и	
Наташа	Вучковац	спровели	су	по	кикиндском	тргу	одређени	
број	гостију	који	је	био	заинтересован	за	знаменитости	нашег	
града	и	упознали	их	са	културноисторијским	споменицима	и	

познатим	зградама	Кикинде.
	 	гости	су	изразили	своје	задовољство	указаним	гостопримством,	те	су	исказали	жељу	и	наду	да	ће	се	
овакви	сусрети	дешавати	и	у	будућности.
	 	 	 	 	Координатор	у	организацији	Дана	Економско-трговинске	
школе	била	је	ивана	Барачков,	професор	економске	групе	предмета.

Сајмови
  



Сајам уЧениЧКих КомПанија

	 22.	марта	2018.	године	у	Новом	Саду,	на	Регионалном	такмичењу	ученичких	компанија	из	Војводине,	
нашу	школу	су	представљале	три	ученичке	компаније.	Компанију	“iBox”	основали	су	ученици	3.

3	разреда: 
Јелена	 Ђумић,	 лука	 гламочак,	 Милица	 Козомора,	 Невена	 Митровић,	 Јован	 лисица	 и	 Дејан	 Петковић. 
Такође,	ученици	из	3.

3	разреда,	основали	су	компанију	“OldGold”	Мирослава	Милошев,	Невена	шорш,	Дејан	
Костић,	Вук	Стојановић	и	Јован	Прунић.	Трећу	компанију	“Organic	Coffee”	основали	су	Уна	Кокот	и	анђела	
Деспотовић	из	1.

2,	Дејан	Бабић	из	3.1,	александар	Карановић	и	Небојша	Драган	из	2.2	и	Марко	Мирчета	из	
1.

1	разреда.	Ученици	су	показали	изузетну	ангажованост	око	оснивања	и	рада	ученичких	компанија.

Сајам ПрофеСионалне оријентације

	 Ученици	кикиндских	средњих	школа	и	представници	привредних	друштава	и	ове	 године	су	били	
учесници	Сајма	професионалне	оријентације.	Ученици	наше	школе	презентовали	су	своје	активности	у	Хали	
спортова	„Језеро“,	25.4.2018.год.
	 Економско-трговинска	школа	ће	наредне	школске	 године	уписати	 	 четири	прва	разреда	 следећих	
образовних	профила:
1.	финансијски	администратор,
2.	комерцијалиста,
3.	туристички	техничар	и
4.	трговац.

Ученици	су	имали	задатак	да	информишу	ученике	основних	школа	о	образовним	профилима.	У	разговору	су	
објаснили	на	који	начин	се	на	нашим	часовима	повезује	теоријско	са	практичним	градивом	и	како	изгледа	



реализација	практичне	наставе	у:

Виртуелном	привредном	друштву	у	бироу,
Трговачком	кабинету	и
Туристичким	агенцијама	и	угоститељским	објектима	за	смештај.

Промотивне	флајере	смо	делили	као	информацију	више	о	свим	образовним	профилима	и	могућностима	
даљег	наставка	школовања.	

За	све	наведене		активности	задужени	су	били	следећи	ученици:

из	одељења	.	1	–	финансијски	администратор					
Теодора	Јурић,	Сања	Сабљић,	александра	Докић	и	Јована	Богуновић

из	одељења	.13	–	комерцијалиста
андреј	Савић

из	одељења	.23	–	комерцијалиста
Невена	Милованов,	Теодора	Ретек	и	Никола	Рогљачин.

из	одељења	3.4	–	трговац
Моника	Хајнал,	Кристина	шипош,	ивана	Јовин	и	Марина	
Петровић.



из	одељења	4.2	–	финансијски	администратор
Драган	Пајић	и	Дражен	Барбер

из	одељења	4.4	–	туристички	техничар
Мирјана	Мишков,	лидија	Протић,	Босиљка	Вокић,	анастазија	Куцуровски,	Стефан	Попаживанов	и	Давор	
Коман.

Професори	 Јасна	 Попов,	 ивана	 Барачков,	 Наташа	 Крстић,	 Наташа	 Вучковац,	Жељка	Миличић	 и	 стручни	
сарадник	Катица	Рајков	такође	су	узели	учешће	на	овом	сајму. 

13. међунароДни Сајам образоваЊа 
„ПутоКази“ у новом СаДу

	 Економско-трговинска	 школа	 из	 Кикинде	 је	
9.3.2017.године	 организовала	 посету	 Међународном	
сајму	 образовања	 „Путокази“	 у	 Новом	 Саду.	 Пошто	 је	
овај	 сајам	намењен	првенствено	ученицима	завршних	
разреда,	путовало	је	49	матураната	и	5	професора.	
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. 
Психолог	наше		школе	Катица	Рајков	и	3	ученика	од	којих	



је	један	био	представник		ђачког	парламента,		присуствовали	су		предавању	и	учешћу	у	панел	дискусији	о		
теми	ПиСа	тестирања	на	којима	ће	учествовати	школе	које	су	изабране	за	учешће	на	тестирању	у	2018. 
години.	Вођа	Овог		путовања		била	је	професор	енглеског	језика	Софија	Милићев.

 62. међунароДнои Сајм КЊига у београДу 

	 Наша	 школа	 је	 на	 најлепши	 могући	 начин	 обележила	 празник	 књиге	 посетивши	 овај	 	 културни	
догађај	26.	10.	2017.	године.	Тога	дана	је	традиционално	школски	дан	на	Сајму.	Путовало	је	103	ученика	и	
10	професора..
Овогодишњи	Сајам	је	био	организован	под	слоганом	„Кључ	је	у	књигама“	
Овогодишњи	почасни	гост	Сајма	су	биле	четири	земље	немачког	говорног	подручја	-	Немачка,	швајцарска,	
лихтенштајн	и	аустрија.	Током	Сајма	је	обележено	и	неколико	јубилеја,	међу	којима	и	250	година	од	рођења	
Филипа	Вишњића,	те	је	за	мото	наступа	Републике	Српске	одабран	његов	стих	“…Те	гледајте	шта	вам	књиге	
кажу…“.	Такође	су	обележени	јубилеји	50	година	романа”	Дервиш	и	смрт”,	50	година	романа”	100	година	
самоће”,	800	година	од	крунисања	Стефана	Првовенчаног,	владара	и	писца. 

Вођа	 пута	 на	 овогодишњи	 сајам	 била	 је	 професор	
енглеског	језика	Софија	Милићев.

 Сајам туризма у београДу

	 Еконоско-трговинска	 школа	 је	 23.2.2018.године	
организовала	посету	40.	Међународном	сајму	туризма,	
одржаном	у	Београду.	На	Сајам	је		путовало	а	55	ученика	
и		професори	Наташа	Вучковац,	Наташа	Крстић,	ивана	



Барачков	 и	 Јасна	
Попов.	.
	 Под	 слоганом	
„Одмор	те	чека!“	и	ове	
године	 представиле	
су	 се	 најзначајније	
туристичке	 агенције,	
савези	и	организације,	
хотели,	 туристички	
центри,	 ваздухопловне	 компаније,	 међународни	 тур	
оператори…
Земља	 партнер	 овогодишњег	 Сајма	 туризма	 је	 грчка,	 вечита	
инспирација	 за	 путнике	 и	 омиљена	 летња	 дестинација	 за	

туристе.



	 Србија,	 земља	 домаћин	 Сајма	 туризма	
представила	 је	 своје	 туристичке	 адуте	 и	 природне	
лепоте,	 уз	 разноврсне	 садржаје	 за	 одмор,	 забаву,	
здравствени	опоравак,	спорт,	рекреацију,	авантуру…
Поред	 сајма	 туризма	одржавао	 се	и	14.	Међународни	
сајам	 хотелско-угоститељске	 опреме	 HORECA,	 9.	
Међународни	сајам	вина	BEOWINE	и	14.	Сајам	сувенира	
„Посетите	Србију“.
	 Ученици	су	присуствовали	атрактивној	промоцији	
бројних	 фестивала,	 манифестација,	 догађаја,	 уживали	
у	 презентацији	 и	 дегустацији	 производа	 излагача	 и	
понели	њихов	 богат	 промотивни	 материјал:	 каталоге,	
проспекте,	ценовнике	и	сувенире.Вође	пута	биле	су	професорице	економске	групе	предмета	Наташа	Крстић	
и	Наташа	Вучковац.

Сајам науКе и уметноСти

	 На	 Сајму	 науке	 и	 уметности	 који	 је	
организовала	 локална	 самоуправа,	 наша	
школа	 представила	 се	 као	 предузеће	 искрица	
која	 се	 бави	 продајом	 цвећа	 и	 производњом	
посластица.	 Ученике	 смера	 кувар/конобар	 (1.

4 
и	 2.4)	 за	 овај	 сајам	 су	 припремили	 професори,	
представници	 стручног	 већа	 угоститеља	 наше	
школе:	Љињана	Салкаи,	Милан	Малетић,	Душко	



Вокић	и	Мирослав	Тизић.	

Пројекти
	 Пројекат	под	називом	Кулинарска	лабораторија	 у	нашој	школи	остварује	 се	од	марта	и	 у	њега	 су	
укључени	 млади	 кувари	 из	 Кикинде,	 али	 и	 из	 целог	 Севернобанатског	 округа.	 Уоквиру	 овог	 пројекта	
остварене	су	радионице	о	безглутенској	исхрани	и	сировој	храни.	Учесници	овог	пројекта	су	поред	наших	
ученика	смера-	 кувар/конобар	и	 стручно	веће	угоститеља	које	чине	професори:	Љиљана	Салкаи,	Милан	
Малетић,	Душко	Вокић	и	Мирослав	Тизић.

Културне активности
новогоДишЊа ПреДСтава за Децу

	 Уочи	 новогодишњих	 празника	 у	
медијатеци	 наше	 школе	 одржана	 је	 позоришна	
представа	 за	 децу	 „Размажена	 принцеза“.На	
опште	 задовољство	 најмлађих,	 али	 и	 остале	
публике,	 представу	 су	 успешно	 извели	 ученици	
4.3	 :	 Јована	 Петровић,	 Нина	 Живојинов,	 анита	
Талпаи,	Милан	Остојић,	Огњен	Босанчић,		Милица	
Раказов,	 ученици	 42	 :	 Драган	 Пајић	 ,Мартин	
Караџин,	Јелена	Салкаи,	Дражен	Барбер,	ученици	



3.
1:		ивана	Бодирожа,	Јована	Соколов	,	ученици	2.1:	Милан	Максић,		Викторија	гомбош,Софија	Стојков,	Дуња	

Ковачевић,	Нина	Миладинов,	Огњен	латиновић,Слободан	Бакић	и	ученица	александра	гајин,	3.4.	глумце	је	
за	ову	преставу	припремала	професорка	српског	језика	и	књижевности	Душица	Јованов.

шКолСКа Слава

	 Одласком	у	Цркву	Светог	Николе			27.1.2018.	године	и	резањем	славског	колача,		ученици	и	професори	
Економско	-трговинске	школе		обележили	су		школску	славу	Светог	Саву. 



КЊижевно веЧе

 20.3.2018.	године	одржано	је	књижевно	вече	у	Економско-трговинској	
школи	посвећено	кикиндском	писцу	Срђану	Срдићу.	Том	приликом	присутним	
ученицима	и	професорима	представљен	је	Срдићев	књижевни	опус	и	развојни	
пут,	упознали	смо	се	и	са	бројним	освојеним	наградама,	као	и	чињеницом	да	је	
његов	роман	“Сребрна	магла	пада”	био	у	најужем	избору,	међу	пет	најбољих,	
за	 најпрестижније	 признање	 за	 књижевност	 у	 Србији	 -	 НиН-ову	 награду	 за	
2017.	годину.	

 „ З а 
и с т и м 
с т о л о м ” 
назив	 је	

јединственог	 дружења	 младих	 из	
Кикинде	 и	 њихових	 вршњака	 са	
Блиског	 истока,	 где	 су	 разменили	
различита	културна	искуства	и	уживали	
у	припреми	и	дегустацији	кулинарских	
специјалитета.	 где	 су	 кувари	 из	 наше	
школе	 припремили	 и	 представили	
Банатска	 јела.Организатор	 овог	



дружења	 било	 је	 стручно	 веће	 угоститеља	 наше	 школе	 које	 чине	 професори:	 Љиљана	 Салкаи,Милан	
Малетић	и	Мирослав	Тизић	у	сарадњи	с		ученицима	смера	кувар/конобар	и	локалном	самоуправом. 

зиДне новине

Током	 школске	 године	 радила	 је	 секција	 зидних	 новина.	 У	 изради	 зидних	 новина,	 које	 су	 пропратиле	
културне	активности	у	нашој	школи	и	ван	ње,	поред	заинтересованих	ученика,	учествовале	су		библиотекар		
Емилија	Јанков	и	професор	српског	језика	и	књижевности	Љубица	Колунџић. 

матурантСКи ПлеС

Матуранти	Економско-трговинске	школе	учествовали	су	на	традиционалном	матурантском	плесу		који	се	
одржавао	у	Кикинди			18.5.2018.године.



Ђак	генерације	Јована	Родић	IV1



 „У животу нема ништа узвишеније, јаче, здравије, корисније 
по будућност од какве миле успомене, осообито ако она 

припада детињству.“
                                                                                                                                                      

       Ф. М. Достојевски



ДоДела Диплома матурантима у свечаној сали со “КиКинДа”

 Свечана	додела	Вукових	диплома	и	похвалница	уче-ницима,	19	.6.	2018	.године

Екскурзије
награДна еКСКурзија у Суботицу

	 У	среду,	20.јуна,		за	ученике	без	неоправданих	изостанака,	организована	је	наградна	екскурзија.		На	
пут	је	пошло	52	ученика,	мада	је	било	знатно	више	оних	који	су	испуњавали	услов.	Предвиђена	дестинација	
су		били:		Келебија,	Суботица	и	Палићко	језеро.	У	Келебији	смо	посетили	ергелу	коња,	у	Суботици	-	градску	
већницу	и	торањ	висок	75	метара,	синангогу	и	друге	значајне	институције	града,	а	на	Палићком	језеру	смо	
посетили	зоолошки	врт.	Ученици	су	се	веома	лепо	понашали	и	све		прошло	како	је	било	и	планирано.	О	
ученицима	су	бринули	наставнице	Наташа	Вучковац	и	ивана	Барачков	и	психолог	Катица	Рајков.

      



Школски албум



Пријатељ је онај који те познаје какав стварно јеси ,



схвата шта си постао и још увек ти допушта да растеш.
                                                                                           В.Шекспир



Одељење	1.1 
Смер:	финансијски	администратор

Разредни старешина:	Миличић	Жељка
Барбул	Тадија,	Богуновић	Јована,	Бокић	Драган,	Броћета	Урош,	габор	Николета,	гамбирожа	Душка,	голушин	
Јована,	Докић	александра,	Живић	Милица,	Јон	анастасија,	Јурић	Теодора,	Јусић	Сабина,	Караџин	Наташа,	
Ковачевић	Јована,	Кокот	Дејана,	Костантин	Љубица,	Крстин	ивана,	Маројка	ива,	Матијевић	Милица,	Милићев	



Жељана,	Мирчета	Марко,	Немет	анђела,	Пап	Јасмина,	Периз	Николина,	Радновић	Драгана,	Сабљић	Сања,	
Стојков	Жаклина,	Татић	Јелена,	Француски	ана,	Хома	Емилија

Одељење	1.2	
Смер:	техничар	обезбеђења

Одељењски старешина:	гајски	Тихомир
Бакић	Жана,	Барна	андор,	Белош	Радован,	Буљин	Маја,	Варадинац	Слађана,	Вујић	Барбара,	Деспотовић	
анђела,	иванковић	Милан,	Јанков	горан,	Каналаш	анита,	Кертес	Зорана,	Кнежевић	Владимир,	Кокот	Уна,	
лунгулов	Сергеј,	Мајсторовић	Дејан,	Марков	Бојана,	Миланов	Милан,	Милошев	Дарија,	Мишкељин	Марина,	



Остојић	 Бојана,	 Пашић	 Стефан,	 Пејчић	 Стојан,	 Пекија	 гојко,	 Рајић	 Соња,	 Секула	 Себастиан,	 Умићевић	
Николина,	Фиштеш	Виктор,	Француски	Милан,	Хајду	Кристина,	шљивар	Милица

Одењење	1.3	
Смер:	комерцијалиста

Одељењски  старешина:	Завишин	Станислав
арсовић	 ана,	 Вукелић	 Јована,	 Вулин	 Слађана,	 галић	 Мајда,	 грчки	 Јована,	 Драган	 андријана,	 Ердељан	
Милана,	Завишић	Катарина,	иветић	 Јована,	Катаи	Стефан,	Кецман	Марко,	Кирић	Нина,	Ковачевић	Сања,	
Коман	Светлана,	ладичорбић	Марија,	ладичорбић	Стеван,	латиновић	лука,	Марков	 Јелена,	Поморишац	



Јована,	Поповић	Милица,	Попов	лука,	Рељин	Невена,	Ристић	Ненад,	Савић	андреј,	Салкаи	андреј,	Скелеџић	
Наташа,	Стажмиштер	Марина,	Темелкоска	Марија,	Фејеш	Данијела,	шарчевић	Филип

Одељење	1.4 
Смер:	увар/конобар

Одељењски  старешина:	глушица	Ружица
Видицки	Вељко,	Вукелић	Мина,	Јеринкић	Тијана,	 Јованов	Златинка,	луч	Рената,	Малетић	Вук,	Матијевић	
Огњен,	Мијатовић	Стефан,	Милетић	 Јована,	Миљатовић	Жељка,	Стојков	Наташа,	Видич	Теодора,	Демић	
Марија,	илијев	Марина,	луцо	Катарина,	Настовски	Бранислава,	Пајташев		Јелена,	Петровић	Динка,	Сакал	



Давид,	Трифунов	Павле

Одељење	2.
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	2.2 
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	Вериц,		Јаконић	
александра,	 	 Јаначковић	 Викторија,	 	 Јањић	 Јелена,	 	 Јовичин	Наташа,	 	 Карановић	 александар,	 	 Караџин	



Миона,		Кондић	Дијана	,		Милићев	Николин,		Михаљ	анита,		Петрић	Јован,		Радошевић	Марија,		Сабљић	
Тамара,		Савић	Јелен,		Самарџија	Милица,		Терзин	Тијана,		чипчић	Кристина,		шкапик	Софија,		штеванов	
Јована

Одељење	2.
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,	 	Милованов	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	2.
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,	Раушки	Јелена,	Росић	Дуња,	Срдић	
Мина,	Станишин	Ненад,	Станков	Филип,	Станојевић	Никола,	Халас	Марко

Одељење	3.
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	3.2 
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	3.
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	Дуња,		шорш	Невена
иМЕНа	УчЕНиКа	ЗаВРшНиХ	ОДЕЉЕЊа	и	ЊиХОВиХ	ПРОФЕСОРа



Одељење	3.
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	4.
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	4.
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	4.
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	4.
4

Смер:	туристички	ехничар
Одељењски	старешина:	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,	Ћурчин	Олгица,	 Тодоровић	
Тамара,	Ханђа	Давид



годишњак	уредиле:	
Зора	гавранчић
	ивана	Барачков	
Љубица	Колунџић




