




РЕЧ ДИРЕКТОРА

	 Драги	ученици,	поштоване	колеге,
	 Поводом	 завршетка	 још	 једне	 	школске	 године		
упућујем	 вам	 искрене	 честитке	 уз	жељу	 да	 нам	 свака	
наредна	година	буде	још	успешнија.	Посебне	честитке	
упућујем	матурантима	који	су	у	нашој	школи	завршили	
једну	 животну	 етапу	 и	 спремају	 се	 за	 неке	 будуће	
изазове	и	нове	 видике.	 	Образовање	 је	циљ	који	 	 све	
време	желимо	да	досегнемо,	а	жељу	за	стицањем	знања	
свака	 генерација	исказивала	 је	у	складу	с	временом	и	
могућностима	које	су	јој	пружене.
	 Сарадња	 свих	 нас	 помогла	 је	 не	 само	 у	
проширивању	знања	наших	у	ченика,	већ	и	у	формирању	
њихових	 личности.	 Зато	 	 захваљујем	 колегама	 	 на		
залагању	 ,	 стрпљвости	 као	 и	 сталној	 преданости	 свом	
послу. 





КОлЕТИв “ЕКОнОмсКО-ТРгОвИнсКЕ шКОлЕ”

	 Бартолић	 Томислав,	 Арнуш	Андреа,	 Бaрачков	Ивана,	 Белош	Живица,	 Бјелотомић	Мирко,	 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,	 Голушин	 Милица,	 Грбић	 Јасна,	 Ђорђевић-Кењало	 Божана,	
Завишин	Станислав,	Изда	Татјана,	Иличин	Љубица,	 Јанков	Емилија,	 Јеж	Илдико,	 Јеловац	Оливера,	 Јесић	
Бранислав,	 Јованов	 Душица,	 Јовчевски	Љиљана,	 Јоксимовић	 Александар,	 Кленанц	 Емила,	 Којић	 Ивана,	
Колунџић	Љубица,	 Крстић	Наташа,	 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,	
Тасовац	Негослава,	 Телечки	 Гордана,	 Тизић	Мирослав,	 Травар	 Јасмина,	Француски	Биљана,	Цветићанин	
Дане,	Хофгезанг	Емил,	Шимон	Соња



   

Знати, мислити, сањати. То је све.
                                                          виктор Иго



	 Шта	је	све	обележило	протеклу	школску	годину	сазнаћете	на	страницама	нашег	годишњака.Трудили	
смо	се		да	проширимо	своја	знања,		да	покажемо	оно	што	смо	научили.	Није	нам	понестајало		идеја,	али	ни	
снова.  

мАнИФЕсТАЦИЈE

Дани луДаје

	 Економско-трговинска	 школа	 је	 учествовала	 у	 кикиндској	 манифестацији	 „Дани	 лудаје“	 која	 се	
одржала	по	33.	пут	у	периоду	од	20.	септембра	до	23.	септембра	2018.	године.
	 Ученици	 1.3	 одељења	 	 (образовни	 профил	 	 -	 туристичко-хотелијерски	 техничар),	 	 дали	 су	 свој	
допринос	у	припреми,	организацији	и	промоцији	манифестације	„Дани	лудаје“.
У	Народној	библиотеци	помагали	су	у	припреми	изложбе	и	књижевне	вечери	и	у	проглашењу	најбољих	
ликовних	и	литерарних	радова.
	 У	игри	с	лудајама		пружали	су	помоћ	водитељима	такмичења.
	 Присуствовали	су	изложби		и	књижевној	вечери	у	Народној	библиотеци.
	 Учествовали	су	у	традиционалном	Карневалу	маскираних	предшколаца,	а	послe	тога	у	Киндербалу	–	
заједничкој	журки	свих	учесника	овог	дела	манифестације.
	 У	„Европском	кутку“		давали	су	неопходне	информације	како	домаћим,	тако	и	страним	гостима.
	 У	„Сеоском	рогљу“	помагали	су		учесницима	у	представљању	села	кикиндске	општине.
	 У	„Банатском	фруштуку“		послуживали	су	слатке	специјалитете	од	лудаје	испред	штанда	наше	школе,
	 На	такмичењу	„Најтежа	и	најдужа	тиква“	пријављивали	су	такмичаре	и	мерили		лудаје.
	 Присуствовали	су	 	промоцији	медитеранске	и	далматинске	кухиње	у	оквиру	пројекта	Кулинарска		



лабораторија».	 Тада	 	 нас	 	 је	 посетила	 Tуристичко-
угоститељска	школа	Петар	Шегедин	са	Корчуле	и	мајстор	
куварства	 Никша	 Ивичевић.	 Заједно	 смо	 приредили	
гастрономски	 шоу	 на	 градском	 тргу.	 У	 куварском	
кабинету	наше	школе	ђацима	са	Корчуле	презентовали	
смо	српску	кухињу	и	посластице.	Задужени	професори	
куварства	били	су	Милан	Малетић	и	Љиљана	Салаки.
	 Присуствовали	 су	 и	 промовисали	 „Мајсторе	
Царвинга“	 (	 тајландску	 уметност	 резбарења	поврћа	и	
воћа	–	резбарења	бундева).
	 На	централној	бини	пружали	су	помоћ	водитељима	
програма.
 

	 Чланови	 Ученичког	 парламента	
Ивана	 Бодирожа,	 4.1,	 Слободан	 Бакић,3.1,	
Ивана	 Керкез,	 3.1	 и	 Душан	 Бачкуљин,	
3.1	 	 допринели	 су	 	 промоцији	 Економско-
трговинске	 школе	 на	 	 „Данима	 лудаје“	 	 у	
Карневалу	предшколаца	и	на	Киндербалу.
	 У	 ченици	 1.3	 одељења	 	 успешно	
су	 представили	 нашу	 школу	 и	 свој	 смер		
туристичкo	-хотелијерски	техничар,	а	у	томе	
су	им	помогле	професорице	Ивана	Барачков	
и	Наташа	Крстић.



изађи ми на теглу 2018.

	 	 	 У	 сарадњи	 са	 локалном	 самоуправом	 Кикинде	 5.9.2018.	 године	
одржана	 је	манифестација	Изађи	ми	на	теглу	 	у	Кикинди	 .	Ученици	
наше	 школе	 	 смера	 –	 кувар,	 	 Јелена	 Лисица,	 Стефан	 Богосављев,	
Ивана	Шкодрић,	Никола	 Јесић,	Предраг	 Тенкеш	 	 такмичили	 су	 се	 у	
припремању	 ајвара	 и	 при	 томе	 освојили	 запажено	 друго	 место	 и	
као	 награду	 добили	 миксер.	 Професор	 куварства	 Љиљана	 Салаки		
припремала	је	ученике	за	ово	такмичење.	Као	промотерке	у	оквиру	
ове	 манифестације	 учествовале	 су	 и	 ученице	 2.4	 одељења	 смера	
кувар/конобар	Мина	Вуколић,	Јована	Милетић,	Бранислава	Настовски	
и	Катарина	Луцо. 

новембар, месец сова у КиКинДи

	 Ученици	 Економско-трговинске	 школе	 дали	 су	 свој	
допринос	 манифестацији	 Совембар	 која	 се	 одржала	 у	
спортском	центру	«Партизан»	23.11.2018.	године.  
	 Испред	 штанда	 наше	 школе,	 ученици	 образовног	
профила	 туристичко-хотелијерски	 техничар	 	 забављали	 су	
посетиоце	у	 	игри	меморије	„Пронађи	две	исте	сове	и	освој	
слатку	награду“.
	 Слатку	награду,	слаткиш	од	дуње	–	китникез,	нудили	су	



ученици	образовног	профила	кувар/конобар.
У	оквиру	радионице	сваки	посетилац	нашег	штанда	требало	је	да	изабере	камен	и	на	њему	нацрта	сову.
	 Школски	бенд	и	певачки	хор		отпевали	су	две	песме	,	а	посетиоци	су	уживали	у	беседама	ученика	
победника	на	школском	такмичењу	из	основа	реторике	и	беседништва	Иване	Косанчић,	4.1	Маје	Томаш,	
Кристине	Хајду,	2.2	и	Горана	Гавранова,	4.1
	 Професорице	 које	 су	 	 у	 	 помогле	 ученицима	 у	 припремању	 ове	манифестације	 биле	 су	Љиљани	
Салкаи,	Јасна	Грбић,	Ивана	Којић,	Ержебет	Леринц,	Ивана	Барачков	и	Наташа	Крстић.

 наступ певачКе групе и бенДа на новогоДишњем вашару

Канцеларија	за	туризам	града	Кикинде	организовала	 је	Новогодишњи	вашар	од	24.	12.	2019	 .	 године	до	
31.	 12.	 2018.	 године,	 у	 оквиру	 којег	 је	 уприличен	музички	 програм	 сваког	 дана	 испред	 Градске	 управе. 

Осим	 бендова,	 хорова	 и	 оркестара	 нашег	
града,	наступала	 је	и	певачка	група	и	бенд	
Економско-трговинске	школе.
Певачка	група	и	бенд	Економско-трговинске	
школе	„Фјучерси“	је,	на	позив	Канцеларије	
за	 туризам	 града	 Кикинде,	 наступила	 на	
Новогодишњем	вашару	26.12.2018.	године. 
Чланови	 певачке	 групе	 и	 бенда	 који	 су	
наступили	 на	 концерту	 су:	 Ивана	 Коцкар,	
1.1,	 Јасмина	Симић,	1.4,	 Јована	 Голушин	и	
Николета	 Габор	 	из	 2.1,	Андреј	Салкаи	 	из	



2.3,	Душан	Бачкуљин,	Милош	Балог		и	Викторија	Гомбош		из	3.1	Јелена	Савић		и	Викторија	Јаначковић		из	3.2,	
Невена	Милованов,		Никола	Рогљачин		и		Неда		Терзин	из	3.3	и		Јелена	Ђумић	из	4.3.	Ученике	су	припремале	
професорице	Јасна	Грбић	и	Ивана	Којић.    

ТАКмИЧЕЊА

трКа за срећније Детињство
 
	 Tрка	за	срећније	детињство	одржана	је	6.10.2018.  
у	 организацији	 СО	 Кикинда	 и	 АК	 Кикинда.	 У	 трци	 су	
учествовали	и	ученици	наше	школе,	а	на		трци	су	били	
и	 професори	 физичког	 васпитања	 Васа	 Микалачки,	
Александар	 Борић	 и	 Александар	 Мишковић	 који	 су	

бринули	 о	 ученицима.	 У	 категорији	 девојчица	
првог	и	другог	разреда,	 треће	место	 је	освојила	



ученица	2.1	одељења	Милица	Матијевић,	у	категорији	трећег	и	четвртог	разреда,	треће	место	је	освојила	
ученица	3.2	одељења	Мелиса	Барна,	а	четврто	место,	Николина	Милићев	такође	ученица	3.2	одељења.	У	
категорији	дечака	првог	и	другог	разреда,	треће	место	је	освојио	ученик	1.2	одељења,	Марко	Мијанђић,	а	
четвро	место		Емил	Чолак	из	1.1	одељења.

оКружно таКмичење у атлетици

	 	 На	 Окружном	 такмичењу	 у	 	 атлетици,	
одржаном	 11.10.2018.	 у	 Сенти,	 учествовали	 су	 и	
ученици	наше	школе.	 Ученик	 	Огњен	Латиновић,	 3.1	
је	 у	 трци	на	100	м	 	освојио	друго	место,	 а	Слободан	
Бакић,	 3.1	 	 је	 у	 бацању	 кугле	 	 такође	 освојио	 друго	
место.

Квиз знања

	 	 Новогодишњи	 квиз	 знања	 одржан	
је	 у	 школској	 медијатеци,	 20.	 12.	 2018.	 године.    
Организатори	овог	квиза	биле	су	професорке		Наташа	
Крстић	 и	 Ивана	 Барачков.	 Учесници	 квиза	 били	 су	
ученици	 4.1:	 Горан	 Гавранов,	 Ема	 Добрић,	 Хелена	
Палатинуш;	ученици	3.1;	 	Огњен	Латиновић	 ,	 	Марко	



Крнић,	Дуња	Ковачевић	и	2.1;	Дејана	Кокот,	Драган	
Бокић	и	Николина	Периз.	Победници	квиза	били	су	
ученици	4.1	:	Горан	Гавранов,	Ема	Добрић	и		Хелена	
Палатинуш.
  

републичКо таКмичење у певању 
траДиционалне песме

  
У	 организацији	
Удружења	 музи-
чких	 и	 бале	
тских	 педагога	
Србије,	 11.	 и	 12. 

маја	2019.	године	у	ОШ	„Младост“,	Нови	Београд,	одржано	је	Четврто	
републичко	такмичење	основних,	средњих	школа,	гимназија	и	музичких	
школа	 у	 певању	 традиционалне	 песме.	 Такмичење	 је	 посвећено	
професорки	Оливери	Ђурић,	која	је	задужила	будуће	музичке	педагоге	
да	 својим	 ученицима	 пренесу	 љубав	 према	 традиционалној	 песми	 и	
певању	 и	 да	 својим	 ентузијазмом	 настоје	 да	 очувају	 српско	 музичко	
благо	и	целокупну	културну	баштину.
	 Нашу	школу		представљала	је,	12.	маја,		Јелена	Ђумић,	ученица	
4.3	 одељења,	 смера	 комерцијалиста	 са	 професоркама	 Јасном	 Грбић	
и	 Иваном	 Којић.	 Такмичење	 се	 одвијало	 у	 шест	 категорија	 (шеста	



категорија:	 трећа	 и	 четврта	 година	 средње	 школе	 и	 гиманазије).	 Одабраном	 песмом	 Јелена	 Ђумић	 је	
задовољила	критеријуме	у	литерарном	и	музичком	смислу	(тачну	интонацију,		квалитет	гласа,		примереност	
песме,	изражајност	у	интерпретацији)	и	освојила	прву	награду.

републичКо таКмичење у стрељаштву

	 	 На	 Републичком	 	 такмичењу	 у	 стрељаштву	 које	 је	 одржано	
8.5.2019.	 у	 Смедереву,	 учествовао	 је	 и	 ученик	 наше	 школе	 	 Радован	
Белош,	2.2,	који	је	у	конкуренцији	од	78	учесника	заузео	45.	место.

републичКо таКмичење из 
пословне информатиКе 

	 	 Републичко	 такмичење	 из	
Пословне	 информатике	 одржано	 је	
5.	и	6.	априла	2019.	године	у	средњој	
школи	 „Душан	 Трифунац	 Драгош“	 у	
Сврљигу.	Нашу	школу	је	представљао	
ученик	Дејан	Бабић	из	4.1	разреда. 
	 	 Такмичење	 се	 састојало	 из	

четири	 дела:	 теста	 знања	 и	 задатака	 из	 Access-а,	 Word-а	 i	 Excel-а.	 У	
састављању	задатака	као	и	реализацији	самог	такмичења	учествовали	



су	професори	Економског	факултета	у	Београду.	У	току	такмичења	одржан	је	и	Округли	сто	за	професоре	
који	се	тицао	актуелних	питања	у	економским	школама,	а	пре	свега	из	предмета	Пословна	информатика. 
Ученика	је	за	такмичење	припремала	професорица	Тања	Радованов. 

републичКо таКмичење у пливању

	 На	 Републичком	 такмичењу	 у	 пливању	 које	 је	 одржано	
5.12.2018.	 у	 Крагујевцу,	 нашу	 школу	 представљали	 су	 следећи	
ученици:	Душан	Мрђа	4.1	у	дисциплини	100м	леђно	(освојио	4. 
место)	,	Ана	Француски,	2.	1	у	дисциплини	100м	прсно	(освојила	
4.	 место)	 и	 Милица	 Матијевић	 2.1	 у	 дисциплини	 100м	 краул	
(освојила	7.	место).

 

оКружно 
таКмичење у 

Кошарци

	 На	Окружном	такмичењу	у	кошарци	одржаном	27.3.2019. 
у	Кикинди	учествовале	је	и	женска	екипа	наше	школе.	Она	је	је	
у	саставу:	Дејана	Утржен	1.1,	Наташа	Јовичин	3.2	,Ана	Чубрило	
4.1,	 Ивана	 Бодирожа	 4.1	 и	 Јована	 Соколов	 4.1	 заузела	 прво	
место	и	пласирала	се	на	Међуокружно	такмичење.



међуоКружно  таКмичење у Кошарци

	 На	Међуокружном	такмичењу	у	кошарци	одржаном	3.4.2019.	 године	у	Кикинди,	учествовале	 је	и	
женска	екипа	наше	школе:	Она	је	је	у	саставу:		Дејана	Утржен	1.1,	Наташа	Јовичин	3.2,	Анђела	Јованов	4.2,	
Ивана	Бодирожа	4.1	и	Јована	Соколов	4.1	заузела	четврто	место.

републичКо таКмичење у џуДу

	 	 На	Републичком	такмичењу	у	џуду	одржаном,	20.3.2019.	у	
Београду,	учествовао	је	и	ученик	наше	школе	Слободан	Бакић,	3.1. 
Он	је	у	категорији	+90	кг	освојио	прво	место.

републичКо таКмичење учениКа трећег степена

	 	 Посавотамнавска	школа	из	Владимираца	била	је	домаћин	
Републичког	 такмичења	 ученика	 трећег	 степена	 угоститељско-	
туристичких	школа	Србије	које	се	одржало	у	периоду	од	29.	3.	2019.  
до	31.	3.	2019.	године.
	 	 Наша	школа		била	је	једна	од	30	средњих	стручних	школа	
учесница.	Ученици	3.4		одељења	Слободан	Грубин,	Предраг	Тенкеш	
и	 Јелена	 Лисица	 учествовали	 су	 у	 две	 такмичарске	 дисциплине:  
куварство	 са	 практичном	 наставом	 -	 припрема	 јела	 по	 менију	 и	



припрема	јела	по	избору	и	услуживање	са	практичном	наставом.      
	 Постигнути	су,	с		обзиром	на	конкуренцију,	добри	резултати. 
У	коначном	пласману,	наша	школа	заузела	је	14	место	од	укупно	30	
школа	учесница.	Будући	да	смо	учествовали	у	само	две	дисциплине	
од	могућих	четири,	што	се	такође	бодовало,	мишљења	смо	да	 је	
постигнут	значајан	успех.Ученике	су	за	ово	такмичење	припремали	
професори	куварства:	Дане	Цветићанин,	Милан	Малетић,	Љиљана	
Салкаи	и	Мирослав	Тизић.

 

републичКо таКмичење 
еКономсКих шКола из 

математиКе

	 Економско	 –трговинска	 школа	 из	 Кикинде	 	 учествовала	 је	 на	
Републичком	такмичењу	из	математике		одржаном		12.	и	13.	априла	
2019.	 године	 у	 Зрењанину	 у	 организацији	 	 Економско-трговинска	
школе	„Јован	Трајковић“.		Тим	наше	школе		представљали	су		ученици: 
Матија	Мудринић,		1.1	,	Емилија	Хома	2.1		Мелиса	Барна,	3.2		и		Дејан	
Бабић	 4.1	 .	 Ментори	 ученика	 су	 биле	 професорице	 математике	
Илдико	 Јеж	и	Љубица	Иличин.	 	 Наша	школа	 је	 заузела	32.	 екипно	
место	од	укупно	40	школа. 



међунароДно математичКо таКмичење „Кенгур без граница“

	 У	свим	основним	и	средњим	школама		је	21.3.2019.	одржано		међународно	такмичење	„Кенгур	без	
граница“.	Ове	године	из	Економско-тргоивинске	школе	у	Кикинди		учествовало	је		шесторо	ученика:	Маја	
Томаш	4.1	,	Дејан	Бабић		4.1	,		Радован	Белош,		2.2	,			Невена		Милованов	3.3	,	Емилија			Хома,	2.1				и		Дејана	
Кокот,	2.1.	Ученике	су	за	такмичење	припремале	профецорице	математике	Илдико	Јеж	и	Љубица	Иличин. 

републичКо таКмичење из основа еКономије

	 Републичко	 такми-
чење	 из	 основа	 економије	
одржано	 је	 22.	 и	 23.	 марта	
2019.	 године,	 у	 Економско-
трговинској	 школи,	 у	
Смедереву.	 На	 овом	 та-
кмичењу	 учествовала	 је	
и	 ученица	 наше	 школе	
Хелена	 Палатинуш	 из	 4.1	
одељења	 која	 је	 освојила	
је	11.	место	у	конкуренцији	
представника	 из	 24	 школе. 
На	 тесту	 је	 остварила	 28	
од	могућих	 40	 бодова.	 Док	



је	 трајало	 такмичење,	 наставници	 -	 пратиоци	 су	
присуствовали		Округлом	столу			«Нови	модули	на	
Економском	 факултету	 у	 Београду».	 Другог	 дана	
боравка	у	Смедереву,	наставници	и	ученици		ишли	
су	у	обилазак	историјских	знаменитости		Смедерева	
.	 Улогу	 водича	 	 преузели	 су	 ученици	 Економско-
трговинске	 школе,	 Смедерево,	 а	 пратилац	 наше	
ученице	 била	 је	 професор	 економске	 групе	
предмета	Наташа	Крстић.

телевизијсКо таКмичење „КухињсКи Калфа“

	 Наша	 школа	 учествовала	 је	 на	 такмичењу	
у		оквиру		телевизијског	серијала	РТС1	2018/2019.  
,,Кухињски	калфа”.	Ученици	образовног	профила	-		
кувар,	припремали	су	ђачку	посластицу	китникез. 
Посластицу	су	припремале	ученице	2.4	одељења: 
Тијана	 Јеринкић,	Мина	Вуколић,	 Јована	Милетић. 
Ученике	 је	 за	 ово	 учешће	припремала	 	 професор	
куварства	Љиљана	Салкаи.
 



таКмичење у бесеДништву

	 Секција	 реторике	 и	 беседништва	
Економско	 –	 трговинске	 школе,	 коју	
води	 професорица	 Ержебет	 Леринц,	 и	
ове	 године	 организовала	 је,	 	 10.	 маја,	
у	 школској	 медијатеци,	 седмо	 по	 реду,	
школско	 такмичење	 у	 беседништву. 
Можемо	 да	 се	 похвалимо	 чињеницом	 да	
је	ово	једина	средња	школа	у	Кикинди	која	
негује	реторику	и	беседништво.	Лепоречје	
је	 од	 давнина	 врлина	 сваког	 појединца. 
Цицерон	 је	 рекао	 да	 говорник	 „мудрим	
речима	обузима	дух,	лепим	речима	милује	
ухо,	 покреће	 срце	 народа,	 уклања	 сумње,	
пружа	 одлучујуће	 савет,	 штити	 невине,	

подстиче	невољне,	спасава	потиштене,	ослобађа	прогоњене,	дозива	заблуделе,	надвладава	противнике,	
придобија	 колебљиве,	 преобраћа	 сумњичаве,	 подупире	 правду,	 оповргава	 неправду	 и	 са	 истом	 снагом	
брани	и	напада. 
	 Беседништво	 и	 реторика	 нас	 прате	 целог	 живота.	 Зато	 се	 ученици	 у	 секцији	 труде	 да	 усаврше	
начине	и	 вештину	 како	да	 убедљивим	 говором	изразе	 своје	 	мисли	и	мењау	 туђе.	 У	 Економској	школи	
ученици	се	спремају	за	живот.	Циљ		чланова	секције	је	да	се	изграде	успешни,	млади	људи,	који	ће	својим	
делима	и	речима	мењати	свет	на	боље.	Зато	полазимо	од	истине,	правде	и	правичности.	У	складу	са	овим	
опредељењима	овогодишње		школско	такмичење	је	имало	само	једну	тему:	„Искреност	је	прво	поглавље	



књиге	мудрости“.
	 Према	оцени	чланова	жирија,	најбољу	беседу	је	имала	Мирослава	Голушин,	ученица	3.2	одељења		
а	по	оцени	публике	то	је	беседа	Анђеле	Немет	из	2.1	разреда.	Анђела	је	уједно,	по	оцени	жирија,	који	су	
сачињавали	професори	Школе		освојила	и	треће	место.	Друго	место	је		заузела	Александра		Докић	из	2.1	
одељења. 

општинсКо таКмичење из српсКог језиКа и Књижевности

	 Општинско	такмичење	из	српског	језика	и	књижевности	одржано	је	23.	3.	2019.године	у	Гимназији	
„Душан	Васиљев“	 у	 Кикинди.	 Нашу	школу	 представљала	 је	 ученица	 4.3	 одељења	Милица	Козомора.Од	
укупно	 	 двадесет	 бодова,	 колико	 је	максимално	могло	да	 се	 освоји	 на	 тесту,	 наша	 ученица	 је	 освојила	
14	бодова	што	није	било	довољно	да	се	пласира	у	даљи	ранг	 такмичења.	Ученицу	 је	 за	ово	 такмичење	
припремала	професор	српског	језика	и	књижевности	Љубица	Колунџић.

таКмичење у мултимеДијалним презентацијама

	 	 Ученица	 Сабина	 Јусић,	 2.	 1	 освојила	 је	 2.	 и	 3.	 место	
у	 категорији	 Мултимедијалних	 презентација	 на	
покрајинском	конкурсу	„Енергија	је	свуда	око	нас“.	Награде	
је	23.1.2019.	 уместо	Сабине	примила	Љубица	Костантин,	
2.1	 у	 Покрајинској	 влади.	 Ученике	 је	 за	 ово	 такмичење	
припремала	професор	информатике	Тања	Радованов.



регионално таКмичење ученичКих 
Компанија

		 Ученици:	 Јелена	 Ђумић,	 4.3,	 Александар	
Карановић	и	Небојша	Драган,	3.2,	Марко	Мирчета,	
2.1	и	Јована	Соколов,	4.1	разреда,	представљали	су	
нашу	школу	на	Регионалном	такмичењу	ученичких	
компанија	у	Новом	Саду,	20.3.2019.	године.
	 Исти	 ученици	 су	 се	 пласирали	 и	 пред-
стављали	 школу	 на	 Националном	 такмичењу	
из	 социјалног	 предузетништва	 које	 је	 одржано	
17.4.2019.	 године	 у	 Београду.	 Ученике	 је	 за	 ово	

такмичење	припремала	професор	информатике	Тања	Радованов.

национално таКмичење из социјаног 
преДузетништва

		 Ученици	4.3	разреда,	Јелена	Ђумић,	Лука	Гламочак	и	
Јован	 Лисица	 учествовали	 су	 на	Међународном	 такмичењу	
ученичким	 компанија	 22.5.2019.	 године	 у	 Темишвару.	 Том	
приликом	освојили	 су	 прва	места	 у	 три	 категорије,	 четврто	
место	у	 једној	категорији	и	прво	место	за	најбољу	ученичку	
компанију.	 Ученике	 је	 за	 ово	 такмичење	 припремала	



међунароДни сајам виртуелних преДузећа

	 	 На	 осмом	 Међународном	 Сајму	 виртуелних	
предузећа,	који	се	ове	 године	одржао	у	Крушевцу,	

нашу	школу	представиле	су	ученице	3.3	смера	-		комерцијалиста	:	Милица	Марковић,	Невена	Милованов,	
Анабела	 Варга,	 уз	 пратњу	 професора	 Станислава	 Завишина.	 Организатори	 овогодишњег	 сајма	 су	
Министарство	просвете,	Заједница	Економских	школа	и	Економска	школа	из	Крушевца.	Сајам	се	одржавао	
од	10.	до	12.	маја	2019.године	у	спортској	хали	,,Соко“	у	Крушевцу.	Учествовало	је	26	средњих	школа	из	
градова	 широм	 Србије,	 као	 и	 из	 суседних	 држава.	 Наше	 ученице	 представиле	 су	 своје	 предузеће	 под	
називом	,,Банатски	најк“	чија	је	делатност	трговина	на	велико	спортском	опремом.	Ово	привредно	друштво	
смо	основали	2017.	године	. 

професор	информатике	Тања	Радованов.

пословни изазов

	 	 Ученици	 4.1	 разреда,	 Ивана	 Бодирожа,	
Јелена	 Каракаш	 и	 Дејан	 Бабић	 представљали	
су	 школу	 на	 Пословном	 изазову	 који	 је	 одржан	
12.12.2019.	 у	 Новом	 Саду.	 Ученике	 је	 за	 ово	
такмичење	 припремала	 професор	 информатике	
Тања	Радованов.



	 Учесници	 су	 имали	 прилику	 да	 се	 упознају	 са	
практичним	 радом	 привредног	 друштва	 у	 виртуелном	
пословању	 као	 што	 је	 купопродаја	 са	 физичким	 и	
правним	 лицима.	 Сајам	 је	 био	 ревијалног	 карактера	 и	
сви	учесници	су	сматрани	победницима. 

 
14. међунароДни сајам образовања путоКази у 

новом саДу

	 Економско-трговинска	 школа	 из	 Кикинде	 је	 и	
ове	 године	 организовала	 посету	 међународном	 Сајму	

образовања	 „Путокази“	 у	 Новом	 Саду.	 Пошто	 је	 овај	 сајам	 намењен	 првенствено	 ученицима	 завршних	
разреда,	путовало	је	47	матураната,	5	професора	
и	две	професорке	у	пензији.
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	 да	 буду	



тестирани	како	би	усмерили	своје	афинитете	за	наставак	школовања.
	 Поставку	у	хали	„Мастер“	пратиле	су	и	пословно-стручне	активности	у	Конгресном	центру.	Ученици	и	
професори	су	такође	имали	прилику	да	посете	Сајам	књига	који	је	организован	у	истој	хали.	Вођа	путовања	
била	је	професор	енглеског	језика	Софија	Милићев.

63. међунароДни сајам Књига у београДу

	 У	 календару	 културних	 дешавања	 наше	
земље,	централно	место	већ	деценијама	припада	
Међународном	београдском	сајму	књига.	Књига	
је	стуб	српске	културе,	а	сајам	има	важну	улогу	у	
чувању	и	развијању	те	традиције.
	 Наша	школа	је	на	најлепши	могући	начин	
обележила	празник	писане	речи,	посетивши	овај		
културни	 догађај	 у	 четвртак,	 25.	 октобра	 2018	
године.	Путовало	је	98	ученика	и	6	професора.
	 Вођа	путовања	била	је	професор	енглеског	
језика	Софија	Милићев.

развијање зДравих стилова живота

	 У	циљу	неговања	здравих	стилова	живота	организовали	смо	еукскурзију	 	на	Фрушку	 гору,	17.	 11. 
2018.	године.	На	екскурзију	је	ишло		36	ученика,	петоро	наставника	и	двоје	пријатеља	пешачења.



	 Били	 смо	 на	 Иришком	 венцу	
на	 ком	 смо	 се	 кратко	 задржали	 да	
бисмо	 указали	 на	 Споменик	 људском	
немару	 који	 је	 2010.године	 подигнут	 и	
који	 симболизује	 загађивање	 Фрушке	
горе.	 Наставили	 смо	 аутобусом	 до	
Споменика	 слободе	 који	 је	 подигнут	
1951.године	 у	 част	 палих	 бораца	 у	
Народноослободилачкој	 борби	 народа	
Војводине.	 Одатле	 смо	 кренули	 у	
пешачење,	поред	репетитора	–	ТВ	торња	
који	је	1999.године	претрпео	оштећења	
током	 НАТО	 бомбардовања.	 На	 крају	
пешачења,	код	споменика	на	Стражилову,	наша	ученица	Милетић	Јована	из	2.4	одељења,	прочитала	је	две	
песме	Бранка	Радичевића.	 	Професори	који	су	учествовали	у	пешачењу	су:	Илдико	Јеж,	Наташа	Крстић	и	
Ивана	Барачков. 
	 Организатори	 путовања	 су	 професор	физичког	 васпитања	и	 кординатор	 Тима	 за	 развој	школског	
спорта,	Васа	Микалачки	и	психолог	школе,	Катица	Рајков.

пешачење по палићКом језеру

			 У	суботу,	6.4.2019.	посетили	смо	Суботицу,	Палићко	језеро	и	Зоолошки	врт
	 На	 ову	 екскурзију	 ишло	 је	 13	 ученика	 и	 11	 одраслих	 (шесторо	 наставника	 и	 петоро	 пријатеља	



пешачења). 
	 На	 Палићком	 језеру	 су	 	 нас	 чекали	
планинари,	 чланови	 планинарског	 друштва	
„Спартак“	са	водичем	Марком	Марјанушићем. 
	 Посетили	 смо	 и	 Зоолошки	 врт,	 ту	 смо	
провели	1,5	сат	и	препешачили	још	додатних	2-3	
км,	а	затим	нас	 је	аутобус	одвезао	до	Суботице	
где	 смо	 два	 сата	 провели	 у	 разгледању	 града,	
дружењу	и	одмору.
	 Професори	који	су	учествовали	у	пешачењу	
су:	Илдико	Јеж,	Наташа	Крстић,	Мирјана	Секулин	
и	Ивана	Барачков. 
	 Организатори	 путовања	 су	 професор	

физичког	 васпитања	 и	 кординатор	 Тима	 за	
развој	 школског	 спорта,	 Васа	 Микалачки	 и	
психолог	школе,	Катица	Рајков.
       

фрушКогорсКи маратон

	 	 У	 циљу	 развијања	 свести	 о	
формирању	 здравих	 животних	 навика	 	 као	
и	 у	 циљу	 	 развијања	односа	према	природи	



ради	 њеног	 очувања,	 4.5.2019.	 године	 учествовали	 смо	 на	
Фрушкогорском	маратону.
	 У	 пешачењу	 је	 учествовао	 Милан	 Миланов,	 ученик	
2.2	 одељења	 	 и	 	 8	 одраслих	 (четворо	 наставника	 и	 четворо	
пријатеља	пешачења). 
	 Наша	група	се	определила	за	приправнички	јужни	маратон	у	укупној	дужини	од	22,738км.	Пешачење	
је	почело	са	Поповице,	а	контролне	тачке	су	биле	:	Главица,	Астал,	ТВ	торањ,	манастир	Ново	Хопово,	Краљева	
столица,	а	завршило	се	поново	на	Поповици. 
	 Професори	који	су	учествовали	у	пешачењу	су:	Наташа	Крстић,	Мирјана	Секулин,	Наташа	Вучковац	и	
Катица	Рајков. 
	 По	званичним	информацијама,	на	овом	42.	по	реду	маратону,	учествовало	 је	више	од	10	хиљада	
такмичара	и	љубитеља	природе	из	17	држава. 
            



ПОсЕТЕ

гостовање на HAPPY телевизији

	 Наша	 школа	 је	 6.10.2018.године	 са	
представницима	 Туристичке	 организације	
града	 Кикинде	 а	 у	 циљу	 промоције	 нашег	
града	 и	 манифестације	 Дани	 лудаје	 гостовали	
у	 	 телевизијској	емисији	 ,,Прело	у	нашем	сокаку,	
на	 HAPPY	 телевизији.У	 емисији	 су	 учествовали	
ученици	 куварског	 смера	 	 Тијана	 Јеринкић,	



Никкола	Јесић,	Предраг	Тенкеш	са	професором	куварства	Миланом	Малетићем.	Професори	куварства	који	
су	приппремали	ученике	за	ово	гостовање	су		Милан	Малетић	и	Љиљана	Салкаи. 
 

 посета КраљевсКим Дворовима и нароДној банци србије

	 30.	 маја	 2019.	 год.	 ученици	 наше	 школе	 1.3	 одељења	 –	 туристичко-хотелијерски	 техничар	 и	 2.1	
одељења	–	финансијски	администратор,	заједно	са	својим	одељењским	старешинама	Наташом	Крстић	и	
Жељком	Миличић	и	професоркама	Јасном	Попов	и	Иваном	Барачков,	били	су	на	стручном	излету.	Посетили	
смо	Бели	двор	и	Краљевски	двор	на	Дедињу	и	Центар	за	посетиоце	Народне	банке	Србије. 
	 Први	обилазак	је	био	велелепни	дворски	комплекс	на	Дедињу	–	Краљевски	и	Бели	двор,	дворска	
црква	Светог	Андреја	Првозваног	и	дворски	парк.	Слушајући	причу	нашег	водича,	још	једном	смо	се	осврнули	

на	историјску	прошлост	краљевске	
породице	и	нашег	народа.	Уметност	
и	култура	су	осликани	драгоценим	
сликама		ренесансним	и	барокним		
стилом	 украшавања	 ентеријера	 и	
екстерија	дворских	одаја. 
	 У	 наставку	 нашег	 путовања,	
присуствовали	 смо	 стручном	
предавању	о	улози	Народне	банке	
Србије	 у	 развоју	 нашег	 друштва. 
Теме	о	историјском	развоју	новца,	
великом	 инфлационом	 периоду	
развоја	 нашег	 друштва	 90-их	



година	прошлог	века,	фалсификатима	
новчаница,	девизним	резервама	НБС,	
биле	 су	 спој	 историјско-културне,	
али	 и	 	 и	 финансијске	 едукације. 
Једночасовна	посета	НБС	уприличена	
је	и	успоменом	више,	а	то	је		новчаница	
са	фотографијом	сопственог	лика. 
	 Задовољни	 	 и	 пуни	 лепих	
утисака	упутили	смо	се	у	тржни	центар	
Ушће	где	смо	провели	време	до	краја	
повратка	у	Кикинду. 

стручна посета среДњој  шКоли ‟петра шегеДинA” на Kорчули 

	 У	 периоду	 од	 10.9.2018.	 године	 до	 16.9.2018.	 године	 Економско	 –	
трговинска	школа	 	била	 је	у	стручној	посети	Туристичко-угоститељској	школи	
Петар	Шегедин	на		Корчули	.	Циљ	стручне	праксе	и		посете	је	наставак	пројекта	
,,Кулинарска		лабораторија»као	и	упознавање	са	специјалитетима	далматинске	
кухиње.	Представници	наше	школе	били		су:	директор	Економско	–	трговинске	
школе	Томислав	Бартолић,	професор	куварства	Милан	Малетић	и	ученици	2.4	
и	 3.4	 одељења	 образовног	 профила	 кувар:	 Никола	 Јесић	 ,	 Предраг	 Тенкеш,	
Мина	Срдић	и	Тијана	Јеринкић.



	 У	 сарадњи	 с	 локалном	
самоуправом	 Кикинде	
у	 периоду	 од	 25.2.2019. 
године	 до	 27.2.2019.године,	
Економско	–	трговинска	школа		
била	 је	 у	 стручној	 посети	
Туристичко-угоститељској	
школи	 Петар	 Шегедин	
на	 	 Корчули.	 Циљ	 сручне	
посете	 био	 је	 упознавање	 са	
специјалитетима	далматинске	
кухиње,	 али	 и	 учествовање	
(заједно	 с	 домаћином)	 у	
организацији	 Регионалног	
такмичења	 осамнаест	
туристичко-угоститељских	школа	Републике	Хрватске.
	 Представници		наше	школе	били	су	ученици	3.4	одељења	
образовног	профила	–	кувар/конобар:	Бора	Грошин	и	Предраг	
Тенкеш	као	и	професор	куварства	Милан	Малетић.
	 У	периоду	од	14.10.2018	до	21.10.2018	године	наши	ученици	
смера	 кувар/	 конобар	 Јована	Милетић,	Мина	Вуколић,	Вељко	
Видицки	и	Бора	Грошин	са	професором	Данетом	Цветћанином	
боравили	 су	 на	 Куварској	 академији	 медитеранске	 кухиње	 у	
Хрватској	у	Дрвенику. 



посета сегеДину

	 	 Ученици	 Економско-трговинске	 школе,	
куварског	 смера	 13.и	 14.маја	 2019.	 године	
били	 су	 гости	 Угоститељско-туристичке	
школе	Хансаги	Ференц	у	Сегедину.	Ученике	
су	 у	 ову	 посету	 водили	 организатор	
практичне	 наставе	 Ивана	 Барачков	 и	
професори	куварства	Милан	Малетић	и	Дане	
Цветићанин. 

извештај „туристичКа патрола 
учениКа 1.3 оДељења“

	 Практична	настава	у	блоку	за	ученике	
1.3	 одељења,	 туристичко-хотелијерски	
техничар,	реализована	 је	од	10.	 до	14.	 јуна	
2019.	 године,	 где	 су	 ученици,	 заједно	 са	
својим	 одељенским	 старешином	 Наташом	
Крстић	 и	 професорицом	 Андреом	 Арнуш,	
имали	 прилику	 да	 у	 оквиру	 „Туристичке	
патроле“,	 посете	 све	 важне	 знаменитости	



нашег	града,	а	путовали	смо	и	до	Новог	Милошева	
возом	 и	 тамо	 посетили	 музеј	 Котарку,	 музеј	
Жеравицу	као	и	зоолошки	врт	породице	Јоргин.



Дан шКоле

	 И	ове	школске	године			прославили	смо		Дан	школе.	Прослава	је	започела	12.	априла	2019.	године,	
традиционалном	заменом	улога	професора	и	наставника	а	настављена	је	сутрадан,	13.		априла,	ревијалним	
такмичењем	у	кувању	пасуља.
	 На	овом	такмичењу,	поред	наше	школе,	учествовала	је	Угоститељко	–	трговинско	–	туристичка	школа	
из	Бањалуке	која	је	ове	школске	године	била	и	наш	гост.
	 Поред	такмичења	у	кувању,	другог	дана	прославе	 ,	на	школском	терену	 ,	играли	су	се	 	фудбал	и	
кошарка. 
		 Организован	је	и	квиз	знања.	Учесници	овог	квиза	били	су	ученици	1.1,1.2,1.3
Победници	су	били	ученици		1,1	:		Никола	Цигановић,		Никола	Сабљић	и	Ивана	Чонти.
	 У	 оквиру	 обележавања	 Дана	
Економско-трговинске	 школе	 уручене		
су	 повеље	 куму	 Школе	 Ники	 Адамову,	
који	 је	 школи	 дарова	 телевизор,	 као	 	 и	
представницима	 гостујуће	 школе	 из	
Бањалуке.	 	 Склопљена	 је	 и	 сарадња	 са	
школом	 из	 Бањалуке,	 а	 понуђено	 нам	
је	 учешће	 на	 такмичењу	 „Гатус“	 које	 се	
спроводи	већ	осам	година	и	на	којем	учествују	
школе	 од	 Словеније	 до	 Македоније.	 То	 је	
добра	прилика	и	да	ученици	упознају	своје	
вршњаке	из	региона.  

Ученици и професори на заједничкој 
седници Наставниког већа



Директор Томислав Бартолић и професорица куварства 
Љиљана Салкаи са гостима -  учесницима на Ревијалном 

такмичењу и нашим ученицима

Професори и ученици у кошаркашком тиму Економско-
трговинске школе

Квиз на ком је борба била неизвесна до краја Директор Томислав Бартолић и кум Школе Ника Адамов



Концерт повоДом Дана заљубљених

	 На	иницијативу	чланова	певачке	групе	и	бенда	Економско	–	трговинске	школе	организован	је	концерт	
14.	2.	2019.	у	фискултурној	сали	Школе,	за	време	7.	часа,	поводом	Дана	заљубљених.
	 Чланови	певачке	групе		„Фјучерси“	су	се	вредно	припремали	за	овај	наступ,	потрудили	су	се	да	украсе	
фискултурну	салу	у	духу	овог	посебног	дана	и	улепшају	ученицима	Дан	заљубљених.
	 Чланови	певачке	 групе	и	бенда	који	су	наступили	на	концерту	су:	Ивана	Коцкар	 	из	1.1,	 	 Јасмина	
Симић	из	1.4,Јована	Голушин		и		Николета	Габор	из	2.1,	Андреј	Салкаи		из	2.3,		Душан	Бачкуљин,	Милош	

кум Школе Ника Адамов и гошћа из 
Бањалуке Маја Вулета, помоћник 

директора Економско-туристичко-
угоститељске школе из Бањалуке



Балог	и	Викторија	Гомбош		из	3.1,	Јелена	Савић		и	Јаначковић		Јаначковић	из	3.2,	Невена	Милованов,	Никола	
Рогљачин		и		Неда	Терзин	из	3.3	и	Јелена	Ђумић	из	4.3. 

                                                    



ПРЕДАвАЊА

	 У	 оквиру	 стручног	 усавршавања	
ученика	 наше	 школе	 смер	 кувар	 –
конобар	 организовано	 је	 5.11.2018. 
године	 једнодневно	 теоријско	 практично	
предавање	 	 познатог	 светског	 и	 нашег	
карвинг	 мајстора	 Дарка	 Берковића.	 У		
организацији	 овог	 предавања	 учествовао	
је	професор	куварства	Милан	Малетић.
 

углеДни час

	 	 Професор	 немачког	 језика	 Милица	 Голушин	
одржала	 је,	 18.6.2019.године,	 угледни	 час	 под	
називом	 Музичко-поетски	 час	 на	 дар.	 Час	 је	
представљао	 сублимацију	 пређеног	 градива,	
а	 уједно	 је	 и	 израз	 захвалности	 Немачком	
удружењу	Кикинде	за	деценијску	сарадњу. 
 



матурантсКи плес

	 	 Матуранти	 Економско-трговинске	 школе	
учествовали	су	на	традиционалном	матурантском	
плесу	 који	 се	 одржавао	 у	 Кикинди	 17.5.2019.
године

 ђаК генерације

	 На	седници	Наставничког	већа	која	је	одржана	13.	6.	2019. 
године	ученица	4.3	одељења	Милица	Козомора	изабрана	 је	за	
ђака	генерације.
	 „Веома	 сам	 срећна	 због	 тога	 што	 сам	 изабрана	 за	 ђака	
генерације.	Конкуренција	 је	била	велика,	 јер	 је	петоро	ученика	
претендовало	 да	 понесе	 ову	 ласкаву	 титулу.	 Поносна	 сам	 због	
овог	 успеха.	 Сарадња	 с	 професорима	 је	 била	 сјајна.	 Они	 су	 не	
само	квалитетни	просветни	радници,	него	и	дивни	људи	и,	пре	
свега,	 искрени	пријатељи.	 Захвална	 сам	 свима	на	овом	избору	
и	 трудићу	 се	 да	 у	 будућности	 оправдам	 поверење	 које	 сте	ми	
указали.
                                                                                                                               
Милица Козомора, ученица генерације



испраћај матураната

	 Матурско	 вече	 Економско-трго-
винске	 школе	 одржано	 је	 14.	 6.	 2019.
године.
	 Пре	 одржавања	 матурске	 вечери	
матуранти	 наше	 школе	 и	 њихови	
професори	прошетали	су	градским	тргом.

Директор Томислав Бартолић 
и ђак генерације Милица 
Козомора на челу колоне 

матураната на градском тргу



ДоДела Диплома матурантима

	 	Свечана	додела	Вукових	диплома	и	похвалница	ученицима	одржала	се	у	 	Народном	музеју,	19.6.	2019.  
године. 



награДна еКсКурзија

	 Наградна	екскурзија	за	ученике	без	неоправ-
даних	изостанака	и	за	оне	чији	је	успех	био	одличан	
(5,00)	 одржана	 је	 20.6.2019.године.	 Заједно	 са	
савојим	 професорима	 48	 ученика	 одељења	 1.1,	
1.2,	 1.3,	 1.4,	 2.1,	 2.2,	 2.3,	 3.1,	 3.2	 и	 3.3,	 провели	 су	
незабораван	спортски	 	дан	на	Ади	Циганлији.	 Вођа	
пута	била	је	психолог	Катица	Рајков,	а	на	екскурзију	
су	 путовали	 и	 професори	 Наташа	 Крстић,	 Мирјана	
Секулин,	Ивана	Барачков	и	Васа	Микалачки.  

 

              

                          
                                                   





шКОлсКИ АлБУм



Парче креде
на табли дана

пише наша имена,
ветар у јабланима
зове нас по имену...

                                               Жак Превер:
                              „Песма из месеца маја“



Одељење 1.1, смер:  финансијски администратОр, 
Одељењски	старешина	Гавранчић	Зора
Бајић	 Ивана,	 Бодирожа	Милица,	 Влачић	 Јелена,	 Дрљић	 Драгана,	 Корбић	Матија,	 Кошут	 Бобан,	 Коцкар	
Ивана,	Краљ	Момир,	Мартоноши	Стефан,	Микалачки	Мирјана,	Мудринић	Матија,	Пајић	Предраг,	Радонић	
Вук,	Сабљић	Никола,	Сивчев	Јелена,	Телечки	Таша,	Тодоров	Ивана,	Трајлов	Милица,	Тркуља	Александра,	
Тунић	Анастазија,	 Удицки	Ивана,	 Утржeн	Дејана,	Цигановић	Никола,	Чонти	Ивана,	Шкорић	Дејана,	 Сечи	
Ивона,	



Одељење 1.2, смер:
Одељењски	старешина		Иличин	Љубица
Алар	Кристијан,	Балабан	Саша,	Барбул	Теодора,	Богосављев	Јелена,	Глигорин	Кристина,	Голић	Александра,	
Домазет	Мирјана,	Јанковић	Ивана,	Летонаи	Кристина,	Лисица	Жељана,	Малетин	Милош,	Мијанџић	Марко,	
Микић	Александра,	Мирков	Снежана,	Никић	Анита,	Павлов	Тијана,	Петровић	Теа,	Раушки	Ивана,	Сантрач	
Драган,	Риђички	Снежана,	Силашки	Никола,	Станишин	Санела,	Станковић	Жељана,	Талијанов	Ања,	Томић	
Филип,	Трбовић	Гордана,	Увртачев	Сања,	Шимон	Викторија



Оељење 1.3, смер: туристички техничар
Одељењски	старешина		Наташа	Крстић
Антал	Јелена,	Букарица	Милан,	Важић	Милан,	Васиљевић	Дејана,	Воларов	Анђела,	Воштић	Давид,	Ивковић	
Тијана,	 Јаконић	Тијана,	 Јованов	Александра,	 Јоргин	Матеја,	Миликић	Дуња,	Остојић	Теодора,	Радаковић	
Александра,	Радојчић	Теа,	Ротаров	Алекса,	Терзин	Јован,	Толмачевић	Наташа,	Трећаков	Теодора,	Фазекаш	
Вивиен,	Црњански	Ања,	Шебек	Дуња,	Шибул	Наташа,	Шипош	Ивана,	Шулц	Сара



Одељење 1. 4, смер: тргОвац
Одељењски	старешина		Влашић	Вук
Бадрљички	Јована,	Балажевић	Катарина,	Барна	Роберт,	Велди	Зорица,	Гојковић	Андреја,	Демић	Милица,	
Деринг	Бојан,	Ердег	Стефан,	Ивановић	Зорана,	Јовановић	Немања,	Латиновић	Милица,	Мањулов	Данијела,	
Марковић	 Снежана,	 Милованов	 Маријана,	 Ненадић	 Милица,	 Панић	 Милош,	 Протић	 Маријана,	 Симић	
Јасмина,	Татић	Јована,	Ћирић	Љубиша,	Хома	Хелена,	Чолак	Емил,	Шошић	Ања



Одељење 2.1, смер: финансијски администратОр 
Одељењски	старешина:	Миличић	Жељка
Барбул	Тадија,	Богуновић	Јована,	Бокић	Драган,	Броћета	Урош,	Габор	Николета,	Гамбирожа	Душка,	Голушин	
Јована,	Докић	Александра,	Живић	Милица,	Микић	Анастасија,	Јурић	Теодора,	Јусић	Сабина,	Караџин	Наташа,	
Ковачевић	 	 Јована,	 	 Кокот	 Дејана,	 Костантин	Љубица,	 Крстин	 Ивана,	 	 Маројка	 Ива,	 МатијевићМилица,	
Милићев	 Жељана,	 Мирчета	 Марко,	 Немет	 Анђела,	 Пап	 Јасмина,	 Периз	 Николина,	 Радновић	 Драгана,	
Сабљић	Сања,	Стојков	Жаклина,	Татић	Јелена,	Француски	Ана,	Хома	Емилија,	Петер	Нора



Одељење 2.2 , смер: техничар Обезбеђења
Одељењски	старешина		Тихомир	Гајски
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 2.3, смер: кОмерцијалиста
Одељењски	старешина		Станислав	Завишин
Арсенов	 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,	Микалачки	
Марија,	Поморишац	 Јована,	Поповић	Милица,	Попов	Лука,	Рељин	Невена,	Ристић	Ненад,	Савић	Андреј,	
Салкаи	Андреј,	Скелеџић	Наташа,	Стражмештер	Марина,	Темелкоска	Марија,	Фејеш	Данијела,	Шарчевић	
Филип



Одељење 2.4, смер: кувар/кОнОбар 
Одељењски	старешина		Ружица	Глушица
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 3. 1, смер: екОнОмски техничар
Одељењски	старешина	Душица	Јованов
Арамбашић	Милана,	 Бакић	Слободан,	 Балог	Милош,	 Бачкуљин	Душан,	 Брканлић	 Елена,	 Весин	Милица,	
Влаовић	Катарина,	Гомбош	Викторија,	Иветић	Никола,	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,	Моравски	Тијана,	Рађеновић	Милица,	Раљић	
Мирко,	Рацков	Мина,	Савановић	Данијела,	Стојков	Софија



Одељење 3.2, смер: финансијски администратОр
Одељењски	старешина	Љиљана	Јовчевски
Барна	 Мелиса,	 Богосављев	 Ивана,	 ВекићМартина,	 Вујнић	 Милица,	 Гал	 Александра,	 Гашић	 Снежана,	
Голушин	Мирослава,	Дамњановић	Драгана,	Драган	Небојша,	Ђенге	Ана,	Еређин	Драгана,	Иличин	Вериц,	
Јаконић	 Александра,	 Јаначковић	 Викторија,	 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 3. 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,	Никић	Марина,	Николин	
Ивана,	Петков	Илија,	Пјевалица	Урош,	Рељин	Тара,	Ретек	Теодора,	Рогљачин	Никола,	Симић	Наташа,	Терзин	
Неда,	Фелбаб	Невена,	Шушница	Марко











имена учениКа завршних оДељења и њихових професора

Одељење 3. 4, смер: кОнОбар/кувар
Одељењски	старешина	Емил	Хофгезанг
Бањац	Милош,	Богосављев	Стефан,	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

Одељење 4. 1, смер: екОнОмски техничар 
Одељењски	старешина	Јасна	Попов
Арађански	Сања,	Бабић	Дејан,	Бодирожа	Ивана,	Вујин	Игор,	Гавранов	Горан,	Добрић	Ема,	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,	 Сараволац	 Владан,	 Соколов	 Јована,	
Сремчев	Ивана,	Тодоровић	Слађана,	Томаш	Маја,	Ћирић	Борис,	Чубрило	Ана

Одељење 4.2, 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,	Сандић	Уна,	Сивачки	Дуња,	Скенџић	Јасмина,	
Степанов	Тамара,	Ступар	Љиљана,	Тот	Роланд,	Чипчић	Никола,	Чолак	Александра,	Чолак	Радмила,	Шашић	
Оливера



Одељење 4. 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



Годишњак	уредиле:                              
Ивана	Барачков
Зора	Гавранчић

Љубица	Колунџић




