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ПОЗДРАВНА РЕЧ ДИРЕКТОРА 
 

 

Поштовани читаоци,  
 

      Из године у годину градимо наш СТАВ. Став Друге економске школе је да 

образује младе, паметне људе који ће бити светао пример увек и свуда. 

Инсистирамо на раду, дисциплини, потпуној безбедности и пријатној 

атмосфери у Школи, нашој другој кући. Радећи у таквом ритму, успеси су 

неизоставни. 

      Поносно истичемо успехе које наши ученици постижу у свим областима, 

на различитим нивоима. Освојено 1. место у граду на такмичењу из 

рачуноводства је леп увод у наредну школску годину, када ћемо ми бити 

домаћини истом. Треба споменути и пут наше репрезентације у Праг, на 

Светско школско првенство у фудбалу, где смо били успешни представници 

Србије. 

      Ове школске године је Школа као инситуција била на важном испиту. У 

периоду од 25. до 27. априла смо имали спољашње вредновање свеукупног 

рада, тзв. екстерну евалуацију, која је донела потврду нашег преданог, 

квалитетног рада, а и подизање лествице за дане који предстоје. На поменутом 

вредновању смо добили максималне оцене, на задовољство свих нас.  

      Са великим плановима за будућност настављамо даље, поносни на све што 

смо до сада постигли. 

 

      Уживајте у читању!  

 

    

 

 

                       Дејан Недић, директор 
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Преглед резултата са такмичења 
 
 

 
Економска група 

предмета 
 
Треће општинско 

такмичење и креативна 

радионица „Знањем за 

будућност“ 

 

1.место 

Марија Васовић IV10,  

Маја Вученовић IV10, 

Марко Куколеча IV10 

 

2.место 

Немања Ранковић IV10, 

Невена Стошић IV10, 

Анђела Стојковић IV10,  

Урош Петровић IV10 

 

3.место 

Александар Шехалић IV11, 

Милица Срдић IV11, 

Анђела Стаменковић IV11, 

Тамара Најдановић  IV11 

 

Професор – ментор 

Драгана Стојановић 

 

Такмичење и креативна 

радионица „Вербална и 

невербална 

комуникација и њени 

пословни аспекти“ 

 

1.место 

Тим  из  IV12 

Кристина Шевић, Милица 

Скадрић, Соња Крстић и 

Економска школа из 

Сопота  

3.место 

Тим из IV 12 

Војин Марковић, Марко 

Стаменковић, Филип 

Поповић, Дејан 

Миленковић и средња 

школа „Коста Цукић“ из 

Београда 

 

Професор – ментор 

Драгана Стојановић 

 
Интерно такмичење из 

основа економије, за 

ученике 1.разреда, смер 

економски техничар 

 

1.место 

Милица Адамовић I1  

Предметни наставник 

Светлана Бједов 

 

2.место 

Жељана Стојановић I1   

Предметни наставник 

Светлана Бједов 

 

3.место 

Анђелија Илић  I6 

Предметни наставник 

Снежана Остојић 

 

Регионално такмичење 

„Пословни изазов“ 

 

Урош Петровић IV10, 

Марко Куколеча IV10, 

Игор Ристић IV11 – учешће  

 

 

1.место 

Игор Ристић IV11 са својим 

тимом и пласман на 

Национални изазов 

 

Професор – ментор  

Биљана Мирић 

 

Такмичење у студијама 

случаја – економија  

 

3.место 

Тим:Ђурђина Бакић III6    

Ема Николић III6   

 

Професор – ментор 

Јелена Станојевић 

 

5.место 

Тим:Теодора 

ЖивановићIII7,  

Теодора Траиловић III7, 

Ана Стојменовић III3  

 

Професор – ментор  

Невена Папић 

 

Радионица - такмичење 

„Знањем до будућности“ 

 

Два тима ученика III5 -

учешће 

 

2.место 

Тим: Невена Пештерац III5, 

Марија Митрић III5,  

Тодор Ковачевић III5  

 

Професори – ментори  

Цвета Митровић, 

Јасмина Божић 
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Такмичење  

средњошколаца у оквиру 

пројекта „Млади 

предузетник“ 

 

1.место 

Тим:Филип Лазаревић III1, 

Кристина Лазаревић III1, 

Јована Кораћ III1, за 

пословни предлог „Veles 

organic“ 

 

Професор – ментор  

Биљана Мирић 

 

2.место 

Тим:Лука Славић IV7,  

Тамара Бојанић IV7 – 

“Blueberry“ 

 

Професор – ментор 

Драгана Бувач 

 

Школско такмичење из 

статистике - 4.разред 

 

1.место- 

Зорана Томић IV1 

 

Предметни наставник  

Нада Трифковић 

 

Економијада 2017.год. 

 

4.место- 

Николија Јефић IV5 

Ирена Илиевски IV9 

 

Професор – ментор 

Драгана Бувач 

 

Сајам виртуелних 

предузећа 

 

2.место 

Андријана Мрдак III12 – 

најбољи продавац ВПД 

„ВИОЛЕТ“ Београд 

 

3.место  

за највећи број трансакција 

ВПД „ВИОЛЕТ“ Београд 

 

3.место  

 за најбољи штанд ВПД 

„ВИОЛЕТ“ Београд 

 

Професор - ментор  

Драгана Стојановић 

 

Градско такмичење из 

рачуноводства за ученике 

економских школа 

 

1.место 

Анђела Миливојевић III4  

 

Предметни наставник 

Невена Папић 

 

4.место 

Ана Стојменовић III3 

 

Предметни наставник 

Бојана Ђоровић 

 

 

 

 

6.место 

Даница Ралевић III4  

 

Предметни наставник 

Невена Папић 

 

1.место 

Тим:Анђела 

МиливојевићIII4, Ана 

Стојменовић III3, Даница 

Ралевић III4  -екипно  

 

Професори – ментори  

Бојана Ђоровић, 

Невена Папић 

 

Републичко такмичење 

из рачуноводства 

 

5.место 

Милица Лепојевић IV11 

 

Предметни наставник 

Љиљана Некић 

 

Републичко такмичење 

из пословне економије 

 

6.место 

Милица Срдић IV11 

 

Предметни наставник 

Драгана Стојановић 
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Енглески језик 

 
Градско такмичење 

 

2.место 

Игор Ристић IV11 

 

Предметни наставник 

Бојана Новаковић 

 

2.место 

Марија Вујаковић IV12 

 

Предметни наставник 

Бојана Новаковић 

 

3.место 

Теодора Штулић IV3 

 

Предметни наставник 

Александра Берток 

 

 

Историја 

 
Општинско такмичење 

 

1.место 

Лука Ножинић  I10 

1.место 

Лазар Стоилковић  I11 

 

 

Градско такмичење 

 

5.место 

Лазар Стоилковић I11 

 

Предметни наставник 

Драгана Мандић 

 

 

 

 

 

Информатика 
 

Републичко такмичење 

 

8.место 

ЗоранаТомић IV1 

 

Предметни наставник 

Биљана Павловић 

 

 

Математика 

 
Републичко такмичење 

 

6.место екипно 

 

Ђорђе Живковић I1 

 

Предметни наставник 

Радмила Микић 

 

Михаило Митровић II3 

 

Предметни наставник  

Весна Прокић 

 

Ана Стојменовић III3 

 

Предметни наставник 

Јасмина Живковић 

Вуковић 

 

КатаринаЂурђевић IV2 

 

Предметни наставник 

Драженка Војчић 

 

Професор - ментор 

Драженка Војчић 

 

 

 

 

 

Српски језик и 

књижевност 

 
Општинско такмичење у 

рецитовању 

 

4.место 

Јован Вукосављевић IV1 

 

Предметни наставник 

Александра Масло 

 

Општинско такмичење 

из српског језика 

 

Лазар Стоилковић I11, 

Теодора Ђурђевић I11, 

Јован Аризаовић  I11, 

Елена Јанковић I11 – 

учешће 

 

Предметни наставник 

Марта Вујошевић 

 

 

Физичко васпитање 

 
Стони тенис - градско 

такмичење 

 

3.место 

Александар Вељковић I10 

 

3.место екипно 

Александар Вељковић I10 

Алекса Поповић I10  

 

Наставник -  

Игор Стогов 
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Кошарка - општинско 

такмичење 

 

2.место 

Ученице 

 

4.место  

Ученици 

 

Предметни наставник 

Милан Стошић 

 

Одбојкашка секција - 

општинско такмичење 

 

3.место 

Ученице   

 

3.место 

Ученици 

 

Предметни наставник  

Нада Завишић 

 

Фудбалска секција - 

општинско такмичење 

 

1.место 

Ученице 

 

1.место  

Ученици 

 

Градско такмичење 

 

1.место 

Ученице 

 

1.место 

Ученици 

 

Предметни наставник 

Марко Поповић 

 

 

Рукометна секција -

републичко такмичење 

 

2.место 

Ученице 

 

Градско такмичење 

 

4.место 

Ученици 

 

Предметни наставник  

Глорија Јовић 

 

Џудо - градско 

такмичење 

 

1.место 

Ивана Поповић III4  

 

 

6. Међународна ревија 

спорта у Сарајеву 

 

Ученици: 

учешће у ватерполу, малом 

фудбалу и кошарци 

 

3.место - мали фудбал 

4.место - кошарка 

 

Предметни наставници 

Александар Милошевић, 

Милан Стошић и Марко 

Поповић 
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ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА 

 

      На ђачкој екскурзији су ученици првог разреда били у периоду од 9. до 11. новембра 

2016. године. Путовало се из Београда за Суботицу и Палић. Ученици су имали прилике да 

се упознају са Војводином, северним делом наше земље, и њеним мултикултуралним и 

многоетничким карактеристикама. Посетили смо културно-историјске споменике и 

градове. 

Први дан 

      Окупили смо се испред спортског центра „Бањица“ у раним јутарњим часовима. 8 сати... 

Време када су ученици иначе већ на настави; време трајања првог школског часа, а сад 

тренуци нестрпљивог ишчекивања поласка. Пред нама су три дана дружења и упознавања 

са лепотама и знаменитостима наше земље. Полазак... Прво одредиште била нам је 

Фрушка гора. Обишли смо манастир Крушедол, који датира из 16. века.  

 

      Наставили смо пут ка Сремским Карловцима, где смо имали прилику да обиђемо 

знаменитости тог града: чувену Карловачку гимназију, најстарију српску гимназију, 

основану 1791. године, као и Саборну цркву. Даље смо се упутили ка Петроварадину. 

Уживали смо обилазећи Петроварадинску тврђаву из 18. века. Ако до тад нисмо знали, тада 

смо имали прилику да сазнамо да се она убраја у најочуваније тврђаве у овом делу Европе. 

Након краће паузе пошли смо ка Суботици, у којој смо се сместили и спремили за ноћење. 

Други дан 
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      Другог дана пута смо били у Сомбору. Више пута опеван град. У њему смо посетили 

галерију Милана Коњовића, истакнутог српског сликара 20. века. 

 

      Потекао је из Сомбора, а након студирања и постизања запажених успеха широм 

Европе, вратио се свом родном граду. У њему је данас и истоимена галерија, смештена у 

згради која је проглашена за културно добро од великог значаја. Ту смо могли да видимо 

део од преко 1000 одабраних радова овог сликара. Наставили смо са обиласком 

Жупанијског дома, саграђеног 1808. године, а данас познатог као седиште управе града. 

Сомбор нам је остао у лепом сећању као град лепе архитектуре, богат зеленилом. По 

повратку у Суботицу нас је чекао ручак, а онда и слободно поподне које смо искористили 

за разгледање града у пратњи водича. То вече смо се дружили у дискотеци. 

Трећи дан 

      Трећег дана смо били на Палићу и уживали у шетњи крај језера и прелепом парку. 

 

      Време је било лепо. Палић су и језеро и насеље истог имена, а налази се 8 км источно 

од Суботице. Након ручка чекала нас је вожња ка Новом Саду, а то је значило 

приближавање Београду и крај наше екскурзије. Никоме се није ишло кући. У Београд смо 

стигли тог дана у вечерњим сатима. 

СТУДИЈСКО ПУТОВАЊЕ НА КРФ 
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(II и III разред) 
 

      Друга економска школа се у периоду од 3. до 8. октобра 2016. године отиснула на 
својеврсно ходочашће на грчка острва Крф и Видо. Ово је била ваннаставна активност 
обележавања стогодишњице Првог светског рата и искрцавања Срба на острво Крф. На путу 
су били ученици другог и трећег разреда, у пратњи својих одељењских старешина, 
професора, председника Савета родитеља и директора школе.  
      Немерљив је значај онога што се десило током 1916. године на тим просторима. Голгота 
кроз коју су прошли, као и жртва коју су поднели и војници и обичан народ, њихово 
страдање које се и дан - данас памти.... Све је то опевано у Плавој гробници великог песника 
Милутина Бојића. Спознају о светлој прошлости су наши ученици били у прилици да доживе 
непосредно, на самом изворишту ових историјских догађаја. Одавање поште прецима и 
чување у сећању увеличано је и фотографијама које су направили, као и филмом који 
преноси делић атмосфере створене током овог путовања. Фотографије сликовито преносе 
оно што су наши ученици могли видети, а кратак видео - запис одише атмосфером пуном 
поштовања коју су створили. 
 
 

 

Ученици и професори Друге економске школе, предвођени директором, испред 

маузолеја на острву Видо 
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Поглед на 
острво Видо 

 
 
 

 

Познати стихови који 

чувају успомену на 

страдале 
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Део личних предмета војника и цивила који су преживели 

 

Друга економска школа на Зејтинлику, солунском гробљу страдалих у рату 
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Полагање венца у славу 

страдалима. Друга 

економска школа је на тај 

начин одала пошту 

прецима који су изгубили 

живот у Првом светском 

рату. 

      По повратку у Београд, у 

Спортском центру 

„Шумице“, 14.10.2016. 

године, за  ученике и 

запослене, уприличена је 

пројекција филма „Кад цвета лимун жут“, са посебним освртом на историјски период ком 

је посвећена његова тематика. Том приликом је емитован и видео - запис чији је аутор 

професорка Нада Завишић, редитељи ученици Михајло Ђорђевић и Војислав Воја Лазић, а 

сниматељ Иван Ратковић. Тиме је активност одавања поште и сећања на претке добила свој 

достојан епилог. 
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ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА 
 

 

 

 

      Ове школске године се на матурску екскурзију ишло од 16.10. до 22.10.2016. године. 
Јасно је да се о њој почело размишљати и маштати много, много пре. Верујем да је сваком 
ђаку једна од првих асоцијација на средњу школу баш екскурзија, било да је ишчекује или 
је се сећа. Маршута којом је генерација овогодишњих матураната ишла јесте: Београд – 
Лидо ди Јесоло – Венеција – Монте Катини -  Фиренца -  Пиза – Римини -  Сан Марино -  
Верона - Трст – Београд. Ево наших доживљаја.... 
 
      Све је почело тиме што смо се отиснули на седмочасовну вожњу до Лидo ди Јесола. У 
овом месту, осим прелепих и пространих пешчаних плажа на којима се може летовати, 
нисмо видели ништа спектакуларно. Преспавали смо у хотелу.  
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      Сутрадан смо кренули ка Венецији. Венеција је град, пристаниште и чувено туристичко 
место у североисточној Италији, на Јадранском мору. Сазнали смо да је Венеција 
јединствен град на свету, због чињенице да је изграђена на 118 малих острва у лагуни, на 
ушћу реке Бренте у венецијанску лагуну, са каналима уместо улица. Борба за њено очување 
у том необичном, а аутентичном облику траје од 1966. године, када се догодила велика 
поплава која је запретила да потопи читав град. Нажалост, тренутно тоне један до два 
милиметра годишње. Управо из тих разлога нам је драго што смо је посетили. Време нас 
није послужило, цео дан је падала киша.  
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      Стигли смо у Монте Катини и сместили се у хотел. Терасе су се истог трена зашаренеле, 
јер су биле прекривене нашим мокрим стварима. Сви смо били срећни јер смо најзад стигли 
на топло. Монте Катини је познати градић италијанске покрајине Тоскана. Град Монте 
Катини налази се у средишњем делу Италије, 50 км западно од Фиренце, која је седиште 
покрајине.  Град се налази у долини реке Арно, а северно од града се издижу Апенини. Ту 
смо преспавали у хотелу и сутрадан кренули за Фиренцу. 
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      Фиренца  је велики град у централној Италији, у коме живи отприлике 370.000 
становника. Спада у ред туристички најпознатијих градова света. Важи за град са добро 
сачуваним старим, градским језгром и са низом вредних грађевина; за град веома 
пријатног амбијента. Обишли смо Катедралу св. Марије цветне, крстионицу и Ђотов звоник. 
 
 

 

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
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      Затим смо обишли и Пизу, највећи град у средишњој Италији. Град територијално 
припада покрајини Тоскани. Ту смо видели и за успомену се фотографисали крај Камподе 
Мираколија. Ако сте у недоумици о ком је споменику културе реч, сигурно је познатије када 
кажемо да је у питању чувени криви торањ у Пизи. С једне стране чудо архитектуре, а са 
друге велика грешка архитекте. У сваком случају, надалеко позната знаменитост коју 
туристи хрле да обиђу.  
 

 

 

 

 

      Преспавали смо у Риминију, шестом по величини граду у покрајини Емилија - Ромања, 
у северном делу државе. Римини је и главни град истоименог округа, а уједно и познато 
летовалиште на обали Јадранског мора, сво у знаку дугих и лепих плажа. 
 
      Сутрадан смо били у Најузвишенијој Републици Сан Марино, једној од најстаријих 
држава на свету. То је држава у јужној Европи, на источном ободу Апенина. У потпуности је 
окруженa територијом Италије. Ако би ову симпатичну државу описивали у кратким 
цртама, довољно би било рећи: прелеп поглед, чист ваздух и лепе грађевине. Ту смо имали 
на располагању цео дан, а увече смо се упутили назад за Римини, у хотел. 
 
      Нови, пети дан нашег пута, освануо је у новом граду, у Верони. Верона је други највећи 
град (после Венеције) у покрајини Венето и управно средиште истоименог округа. Толико 
пута описиван град. Светски је позната као место на коме се одвија део 
радње Шекспирове трагедије „Ромео и Јулија“. У част овог, можда најпознатијег, љубавног 
пара на свету, уређено је више места у граду. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BC_%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE_%D0%B8_%D0%88%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
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Споменик Јулији 
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Јулијин балкон 

 
      Зато Верону називају и „градом романтике“. У њој свакако вреди видети и Римску 
арену, која је саграђена још у 1. веку, као једна од највећих, а данас и једна од најбоље 
очуваних. 

 

 

 

 

 

      Пошто легенда каже да је пица оригинално италијанско јело, морали смо испробати 
кухињу наших домаћина. Јели смо најбољу пицу у Италији, баш овде у Верони, а шетајући, 
видели смо продајна места великих светских брендова и трговинских ланаца. 
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      Последње вечери смо се вратили у хотел у Лидо ди Јесолу. То вече је остало у знаку 
невероватне и незаборавне журке. Сутрадан смо свратили до Трста, где смо срели доста 
Срба и Хрвата. Сетили смо се речи старијих генерација које градић Трст памте по шопинг-- 
турама и кратким обиласцима. Ту смо видели једну од важнијих лука, Царску луку 
Хабзбурговаца. Тиме је наша екскурзија била успешно завршена и невољно смо пошли пут 
Београда. 
      Већ сутрадан, по повратку кућама, а већ после неколико дана и враћањем у ритам 
свакодневних школских обавеза, ова матурска екскурзија постала је део сећања, сећања 
које се препричава уз осмех и лепе утиске. 
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Павле  Петронијевић   IV11 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОСЛАВА ШКОЛСКЕ СЛАВЕ 
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      Уочи школске славе која нас је весело чекала зимског дана, 27. јануара, ученици су дали 

све од себе и у кратком року успели да се припреме за приредбу. Окупљали смо се мање од 

недељу дана у међусмени, а највећа подршка нам је билa професорка српског језика и 

књижевности Ђина Костић. Професорка се трудила да нам помогне и имала стрпљење за 

наше грешке. У хору смо навикли да имамо добре вокале који су се максимално трудили да 

покажу свој таленат. 

 

 
 

 

       Весели и са малом тремом дочекали смо и тај дан. Приредба је почела у зборници, где 

jе свештеник одржао славски обред, а затим пресекао колач. Заједно са ученицима и 

професорима прешли смо у новоотворену свечану салу, коју су тада први пут видели гости 

наше школе. Попели смо се на малу бину, а затим засијали. Химна Светом Сави је отворила 

приредбу. Уследило је ишчитавање текстова о животу светитеља.  
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      Целу приредбу пропратили су соло извођачи, који су се смењивали са хором. Између 

сваке изведбе чуо се громогласан аплауз. 
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      Талентована девојка златне косе, Катарина Јовановић, отпевала је песму „Маријо 

Славна“ у пратњи хора. Невиђени спој били су Алекса Вучковић и Сања Рајић који су нам, 

у дуету, на гитари, без имало треме, показали како могу лепо да се сложе ноте. Такође смо 

упознати са ранијих приредби да Алекса прелепо пева, па је у пратњи свога оца, познатог 

гитаристе, отпевао песму „Лоше вино“ Здравка Чолића. Последњу песму „Анђео мира“, 

отпевао је хор, директор, па и професори. На крају приредбе сви смо били весели, директор 

и професори одушевљени, пуни похвала. Дружење се наставило ван свечане сале, где смо 

се сви послужили колачима и препричавали утиске које једва чекамо да поновимо следеће 

године. 

 

 

 

 

Сара Бојичић III6 

 

 



Нека од дешавања у овој школској години.... 

 
 

Сарадња са институцијама 

 
 

      Током ове школске године остварена је сарадња са институцијама у вези са 

реализацијом практичне наставе у блоку, за ученике 3. и 4.разреда. СГ банка, Универзитет 

Сингидунум, МЕФ, Комерцијална банка... изашли су нам сусрет. Такође, ученици су могли 

да прате предавања на различите теме: „Постани милионер“, „Рачуноводство и порези у 

књижевности, филму и стрипу“, „Да ли живот има билансе“, „Сиромаштво у Србији и ЕУ“... 

 

      Организованаје и трибина „Представљање света занимања у оквиру подручја рада 

економија, право и администрација“. Представницима свих одељења првог разреда су се 

обратили родитељи ученика - Мирјана Ђукић, овлашћени ревизор и власник фирме за 

књиговодство и ревизију, Наташа Милојевић, доктор економских наука и професор на 

факултету, Дејан Пејновић, мастер правних наука и адвокат у адвокатској канцеларији, 

бивше ученице, а сада студенткиње Економског факултета у Београду, Ивана Петровић и 

Марија Бјелица, као и запослени у нашој школи: професорке Драгица Андрејић и Јасмина 

Божић, помоћник директора Цвета Митровић, административни радник Снежана Рацић. 

Модератори су били психолог Радмила Симијоновић и Јасмина Божић, председница СВ 

економиста. 

 

      Организоване су и радионице: „Осигурај свој успех“, уз менторство професорке Биљане 

Мирић, „Истраживање тржишта и увођење новог производа“, уз реализатора професорку 

Дубравку Тадић, „Израда бизнис плана и ученичко предузетништво“, радионица ББА, у 

реализацији професора Дејана Ерића, Светислава Пауновића и помоћника директора 

Драгане Бувач, пројекат „Изазови увођења учења на даљину“, у организацији професорке 

Драгане Бувач, “Како презентовати пословну идеју“, излагач наставник Радослав 

Зубац,„Израда бизнис плана и омладинско предузетништво“. 

 

О безбедности 

 

      Како би у саобраћају били безбедни, ученици су слушали јавни час „Вози безбедно 2--

0“, у организацији Центра за едукацију и друштвену еманципацију младих и уз финансијску 

подршку Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Организацију и 

реализацију су изнеле психолог Радмила Симијоновић, професорке Драгана Бјелајац, Цвета 

Митровић, Јасмина Божић и Марија Ђурић Зорић. 

 



27 
 

      Такође, ученици су пратили и пројекат „Још увек возим“. У нашој школи су предавање 

одржали чланови Савеза параплегичара и квадриплегичара Србије (СПИКС). Предавање су 

пратили ученици IV4 , IV13  III1,  III 9,  са великим интересовањем. Повод томе је податак да 

све чешће чујемо да се око нас дешавају разне саобраћајне незгоде, а при том су млади 

узраста од 15. до 22. године старости посебно угрожена група, због свог неискуства и жеље 

за доказивањем. Ученици су имали прилике да коришћењем специјалних наочара стекну 

увид у измењен доживљај стварности и смањену моћ опажања. Циљ ове демонстрације био 

је опонашање утицаја који дејство алкохола има на појединца. 

      „Поручили су нам да морамо да будемо одговорни у саобраћају, јер су у нашим рукама 

не само наши, већ и животи других људи. Поруке су: „Ја нисам послушао никога, надам се 

да ћете ви послушати мене“, „Још увек возим“, „Да моја незгода не би постала ваша 

незгода““ – овако су нам своје утиске пренеле ученице одељења IV13, Николета Ђуровић и 

Александра Ковачевић. 

 

Матуранти 

 

      За генерацију матураната је на Универзитету Сингидунум одржан Дан матураната, па је 

њих 214 присуствовало овом занимљивом догађају. Подршку су им пружиле професорке 

Љиљана Илић, Сњежана Ђекић и Марина Николић. 

      Такође, 48 матураната је, на Београдској банкарској академији, присуствовало 

предавању „Трговање на берзи – добитници и губитници“ заједно са професоркама 

Драганом Бувач, Ивоном Крстић и Марином Николић. 

      Да би једни другима били помоћ и подршка у учењу, наши ученици 4. разреда су на часу 

рачуноводства својим млађим другарима из 3. разреда пренели утиске и презентовали 

закључке са одржаног Дана матураната, на тему „Како написати матурски рад“, а у 

организацији професорки Невене Папић и Љиљане Илић. Том приликом су им објаснили и 

формалне и техничке одреднице матурског рада и дневника праксе и показали добро 

урађене радове ранијих генерација. 

 

Пројекти, јавни часови, посете... 

 

      Наши ученици су били у прилици да буду део разних пројеката као што су „Моја школа 

- школа без насиља“, „Шта п(р)омислиш када чујеш Европска Унија“, да раде у оквиру 

тимова; да богате своја стручна и стичу квалитетна практична знања, да шире видике, да 

посећују Сајмове; да учествују у изради изложби... 
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Јавни час на тему Универзалне теме у књижевности и књижевни ликови као носиоци 

моралних вредности, професорка Ђина Костић и одељење II3, у холу Народне банке 

Србије, у оквиру пројекта „Људи (у)лица“ 

 

 

 
 

Јавни час на тему Обичаји и морал, професорка Јелена Колунџија и одељење IV10,  

у холу Народне банке Србије, у оквиру пројекта „Људи (у)лица“ 
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      А да се одређена наставна тема може обрадити из више различитих углова и 

коришћењем различитих приступa наставних предмета, показао је Угледни 

интердисциплинарни час на тему „Новац“, одржан на састанку Ученичког парламента, у 

ком су учешће узели предметни професори из различитих стручних већа (економија, 

математика, информатика, хемија, историја и географија, социологија и права, српски језик 

и књижевност). Реализатори су биле професорке: Јасмина Божић, Цвета Митровић, Весна 

Прокић, Јелена Петровић, Јасмина Тодоровић, Биљана Милановска Рангелов, Јелена 

Колунџија, Драгана Бјелајац и психолог Радмила Симијоновић. 

      Одласци на биоскопске пројекције, позоришне представе и трибине свакако шире 

видике и културно богате. Такви догађаји су били пројекција филма „Кад цвета лимун жут“, 

трибина у Народној библиотеци Србије „Љубав у доба капитализма“, мноштво других... 

     Ученици су традиционално посетили Сајам књига, а као врло интересантан 

коментарисали и Фестивал науке „Чиста X“ који су били у прилици да посете, са 

професоркама Јасмином Тодоровић и Сузаном Стојановић. 

 

Ученици одељења I и II разреда на Фестивалу науке „Чиста  X„ 
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      Ништа мање није било интересовање ни за посету Ботаничкој башти. 

 

 

 

Ученици одељења  I  и  II разреда са психологом Радмилом Симијоновић 

 

 

Медијаторски тим 

       Начин на који ученици такође могу проширити своја знања  и савладати одређене 

вештине свакако јесте укључивање у рад Медијаторског тима школе. Медијација је начин 

решавања конфликата и превазилажења неспоразума у коме се неутрална, трећа страна, 

појављује у улози медијатора, тј.посредника између сукобљених страна. Циљ је да се 

конфликту приђе на конструктиван начин и да се дође до заједничког решења око кога 

постоји сагласност. „Део медијаторског тима су и професорка Драгана Бјелајац и психолог 

Радмила Симијоновић. Просторија у којој се обављају медијација и састанци тима је 

учионица 26 А, а састанци се одржавају по потреби“, рекла нам је учесница у раду тима, 

Марија Васовић из одељења IV10. 

 

 
 



31 
 

 

 

Медијаторски тим 

 

 

 
 

      Своју хуманост и племенитост наши ученици показују на разне начине. Ове године смо 

сведоци ангажовања нашег ученика на хуманитарном концерту за децу без родитеља у 

Шестој београдској гимназији. У извођењу и одржавању је учествовао и ученик наше 

школе, Алекса Вучковић, ученик одељења III7. 
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      Само речи хвале имамо и за ученице које су написале сценарио за представу за децу са 

посебним потребама. Једног мајског дана, у школи за децу са посебним потребама „Душан 

Дугалић“, одржана је луткарска представа „Патуљци и вилењаци“ за коју су сценарио 

написале ученице одељења III5, Марија Антић, Анђела Искреновић и Светлана Ђурић. 

Глумци и извођачи у представи били су ђаци ОШ „Светозар Марковић.“ Представа је 

одржана у организацији Societe generale банке, а подршку приликом писања сценарија 

ученице су имале од професорке Ђине Костић и помоћника директора Цвете Митровић. 
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Неки од овогодишњих сајмова образовања.... 
 
 

      Друга економска школа је ове, као и сваке раније школске године, била присутна на 

сајмовима образовања. И када је реч о сајмовима на којима наши ђаци могу да се 

информишу о могућностима наставка свог школовања, а и када је реч о сајмовима на 

којима се представљамо нашим будућим ђацима, малим матурантима, овакви догађаји су 

се показали као вишеструко корисни за информисање. За часопис су нам пар речи рекли 

ученици који су били учесници неких од њих... 

EDUFair 2017 

 

        „Дана 10.03.2017. године посетили смо  14. Међународни сајам образовања – EDUFair 

2017, у хотелу Crown Plaza. На Сајму су представљени факултети и високе школе из Србије, 

као и из иностранства (из Словеније, Грчке, Аустрије, Шведске, Америке...). Велики број 

посетилаца имао је прилику да се боље информише о студирању жељеног факултета или 

високе школе, кроз разговор са студентима и професорима. За нас, матуранте, будуће 

студенте, ово је била прилика да на једном месту сазнамо све што нас занима о наставку 

школовања. 
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        Постојала је могућност учествовања у разним радионицама, као и прилика да се чују 

разна, корисна предавања. Приметан је био труд који су организатори уложили да нам 

потребне информације буду што доступније. Замерка коју бисмо можда упутили у вези је 

са изостављањем појединих факултета, чије смо представнике очекивали и којима бисмо 

упутили још понеко питање“, своје утиске су нам пренеле ученице Милица Аксић и 

Катарина АлХамадани из одељења IV10. 

 

Сајам образовања у ОШ „Филип Филиповић“ 

      „Желим добродошлицу у своје лично име, у име колега и у име ове предивне деце која 

ће вам данас бити домаћин. Ми смо само формално домаћини, јер се налазимо у нашем 

објекту“, речи су којима су присутне поздравили домаћини Сајма образовања у ОШ „Филип 

Филиповић“. Тог 24.03.2017. године, Друга економска школа се представила као једна од 

30-ак средњих школа са територије општине Вождовац. Ученице Јована Маринковић IV11, 

Марија Грбовић IV12, као и многи други су, уз подршку професорке Љиљане Некић и 

психолога Радмиле Симијоновић, стрпљиво пружале све потребне информације будућим 

ђацима средњошколцима. 
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Сајам образовања и професионалне оријентације у општини Врачар 

 

 

       У марту су на Сајму образовања и професионалне оријентације у представљању Друге 

економске школе малим матурантима учествовали ученици Сања Рајић II4, Милица Шуша 

II10, Нада Исмајловић IV1, Виктор Милошевић IV1, уз подршку професорки Љупке Јаћимовић 

и Бојане Жугај Ненадовић. 
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      Они су били спремни да одговоре на сва питања која су будући средњошколциу имали 

у  вези са похађањем Друге економске школе. Да наша школа буде њихов избор за даље 

школовање, посебно су се потрудили ђаци, испричавши им много тога о смеровима које 

школа има, начину рада, посвећеном  наставном кадру, високом степену безбедности 

којим се школа поноси. 

 
Сајам средњих стручних и уметничких школа 

 
 
      Током априлских дана Друга економска школа је учествовала и на Сајму средњих 
стручних и уметничких школа, који су организовали Град Београд, Београдски сајам, 
Национална служба за запошљавање и Привредна комора Србије. Сајам је одржан у Хали 
5, у трајању од 10 до 17 часова. Друга економска школа је била једна од 20 средњих школа 
са територије града Београда које су се представиле будућим средњошколцима. Наши 
ученици су, уз подршку професорки Драгане Стојановић, Весне Лекић, Јелене Колунџије, 
Снежане Лалић и других..., износили своја искуства из школских дана. 
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      О образовним профилима и смеровима које наша школа нуди, мали матуранти су могли 

да сазнају читајући информативне летке богатог колорита, гледањем видео –презентације, 

која је  сажела све информације релевантне за рад школе, као и филма који осликава њено 

динамично функционисање. Било је могуће и информисати се и путем живе речи, веома 

конкретно, из искуства садашњих ђака различитих разреда. Мали матуранти су били у 

прилици да, кроз непосредан разговор са представницима школе, сазнају све што их о 

нашој школи занима. 
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МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ВИРТУЕЛНИХ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА 

ЧАЧАК  12 -  14. МАЈ 2017. ГОДИНЕ 

 

      Коначно је дошао и тај дан, 12. мај, када смо кренуле моје две другарице, Сара 
Малбаша, Милица Костић и ја, Андријана Мрдак, заједно са нашом предметном 
професорком Драганом Стојановић у Чачак, где ће се сав наш труд и наш двомесечни рад 
оценити.  У Чачку се одржавао Међународни сајам виртуелних привредних друштава, чији 
је организатор  била Економска школа у Чачку. 
      Када смо у подне стигли у центар Чачка, одмах, на аутобуској станици, дочекали су нас 
волонтери, тачније,  ученици Економске школе у Чачку, који су према нама били веома 
љубазни и гостопримљиви. Помогли су нам са нашим пртљагом и одвели нас у хотел у којем 
смо  били смештени. Такође су нас  обавестили да ћемо имати пријем и упознавање са 
осталим виртуелним привредним друштвима у њиховој школи, као и представу коју су они 
припремили за нас. 
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      У школи смо се упознали са осталим ученицима. На овом сајму учествовала су двадесет 
и четири привредна друштва из Србије, једно привредно друштво из Црне Горе и једно из 
Босне и Херцеговине. Сајам је и ревијално посетило и једно привредно друштво из 
Словеније. 
      Следећег дана, 13. маја, у 08:00,  заједно са другарицама, отишла сам у Дом културе, где 
се одржавао сајам. Нас три смо имале задатак да за два наредна сата наш штанд уредимо 
и улепшамо најбоље што можемо. Такође, имале смо помоћ од волонтера, који су нам 
изашли у сусрет и помогли нам да све изгледа како смо замислиле.  
      У подне је коначно дошло време за отварање сајма. После говора директора Економске 
школе у Чачку, директора наше школе, који је био кординатор сајма, представника локалне 
самоуправе и Министарства просвете, званично је кренуло виртуелно пословање. 
Посетиоци су на штанду Централне виртуелне банке добили картицу у износу од 50.000,00 
динара, а са том картицом могли су да купују како код нас, тако и код осталих предузећа, 
виртуелне производе. 
      Мој задатак био је да придобијем што више физичких или правних лица, да дођу на наш 
штанд и купе наше производе. Сара Малбаша је имала задатак  да забележи сваку картицу 
од наших купаца  и то преда Милици Костић, која је била задужена за вођење пословних 
књига. У току првог дана, посетили су нас и представници наше школе, професорке Бојана 
Ђоровић, Милена Бодрожа, Зорица Ђукић Вукосављевић, Марија Крсмановић, Драгица 
Андрејић, психолог Мелита Ранђеловић, као и наши другари из других одељења, који су 
дошли да нас подрже на овој дивној манифестацији.  
 

 

      Овим путем желим да им се захвалим што су били заједно са нама на том догађају и на 
тај начин допринели нашем успеху. Први дан је прошао веома успешно, остварили смо 
веома велики број трансакција, као и похвала. 
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      Други дан сајма, уједно и последњи, за нас је био такође веома успешан. Наш задатак 
био је да остваримо пословне односе са привредним друштвима. Тај задатак је био и више 
него успешан, јер смо са свима склопили пословне уговоре, а то смо касније постигли и са 
физичким лицима.  
 

 

 

 

      У подне, однели смо све наше трансакције у Централну виртуелну банку и тиме 
завршили наш посао на овом сајму. 
      Тачно у 15:00 часова, сва предузеђа послата су у свечану салу, где су саопштени 
резултати. Наше виртуелно предузеће „VIOLET“ постигло је велик успех. Освојиле смо два 
трећа места: за највећи број трансакција и за најбоље уређен штанд. Такође, ја сам освојила 
друго место за најбољег продавца на овом сајму. Нас три, заједно са предметном 
професорком, биле смо веома срећне и поносне на наш успех, јер ми смо овде, поред 
нашег предузећа, представљале и нашу школу. После додела награда и диплома, кренуле 
смо назад за Београд.  
      За мене, читав овај догађај представља нешто веома лепо и корисно. Сматрам да ће ми 

ово искуство бити од велике користи у наредном школовању, као и у будућем послу и због 

тога сам веома срећна што сам имала ту част да учествујем у таквом догађају. 

Андријана Мрдак III12 
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Економијадa 2017. године 

 

      Економијада је ове године одржана у главном граду Црне Горе, у Подгорици, у периоду 

од 16. до 18. марта 2017. године. Учествовало је једанест школа из шест земаља. Учесници 

су имали прилику да уживају у културном, образовном и туристичком програму који су 

приредили домаћини. Наша школа је са задовољством учествовала, посебно због лепих 

сећања које имамо на Економијаду 2014, којој смо били домаћини. 

 

 

       Нашу школу су тимски представљале ученице четвртог разреда,,Николија Јефић IV5 и 

Ирена Илиевски IV9, у пратњи професорке Драгане Бувач и директора Дејана Недића.  
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      Ученице су представиле школу на свечаном отварању и учествовале у квизу „Паметна 

економија“ на којем су освојиле четврто место.  

 

 

 

      Циљ Економијаде је повезивање школа, ученика и наставника из различитих земаља. То 

је, овом приликом, и остварено. Сви учесници су понели лепе утиске, како због труда и 

ангажовања домаћина, тако и због опште атмосфере која је владала током манифестације. 

Најављени су нови заједнички пројекти између неколико школа, а склопљени су и договори 

за будуће међусобне посете ученика. Са нестрпљењем очекујемо следећу Економијаду, чији 

је домаћин Прва економска школа из Загреба. 
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ISF WORLD SCHOOL CHAMPIONSHIP FOOTBALL 2017 

 

      Светско школско првенство у фудбалу одржано је у Чешкој, у Прагу, од 22.05. до 

28.05.2017. године. Учествовале су 24 екипе. Ученици Друге економске школе били су 

једина екипа која је представљала Србију на овом такмичењу. 

 

     Учествовале су 24 школе из целог света, подељене у 4 групе, а наши су ученици играли 

у групи са Бразилом, Чешком, Словачком, Мађарском и Аустријом. 

 

      Екипа Друге економске школе је била предвођена директором Дејаном Недићем, 

селектором Марком Поповићем, тренером Дарком Бајкићем и шефом делегације Предрагом 

Шошкићем. Екипу наше школе чинили су ученици: Стефан Илић, Марко Илић, Марко 

Радман, Милош Николић, Лука Стевановић, Никола Рајковић, Стефан Радмановац, Вељко 

Тасић, Немања Цанић, Михајло Ђорђевић, Милош Карајица, Стефан Сантрач, Андрија 

Барлов, Илија Дејановић, Никша Стојановић, Марко Јанковић, Владимир Јечменица, Вања 

Чворовић. 
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Радост након победе над Словачком резултатом 1:0 и победничким голом постигнутим у 

последњем минуту. 
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Након победе против Мађарске, са историјских 9:0 

 

      Након свих одиграних утакмица, наша екипа је заузела 16. место. Следеће такмичење 

биће одржано у Србији. 

      Током овогодишњег светског школског првенства, стекли смо много пријатеља из целог 

света и доживели незаборавне тренутке које ћемо памтити. Са поносом истичемо да смо ове 

године били једина екипа која је представљала Србију. 

 

Браћа Илић 
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За СТАВ говори Горан Радаковић, глумац 

ОД ДОБРИХ МИСЛИ ИДУ И ДОБРА ДЕЛА 

 

      Познато лице са малих екрана, чест 

гост наших домова путем популарних 

домаћих филмова и серија, чије духовите 

дијалоге препричавамо...  За СТАВ у овом 

броју говори глумац  Горан Радаковић. Са 

нама је поделио своја сећања на 

средњошколске дане, направио је осврт 

на своју глумачку каријеру. Било је речи и 

о његовом доживљају света и времена у 

ком живимо, као и о младима данас. 

 

 

 

 

o Можете ли да се присетите 

своје средње школе? Какав 

сте ђак били? 

      Био сам ђак усмереног образовања. 

Тада је основна школа трајала 10 година, 

те сам 9. и 10. разред ишао на језички 

смер, а онда сам уписао Земунску 

гимназију. То је била елитна ствар, јер се 

тражило много бодова за упис. Био сам 

новинар - сарадник у гимназији и  у том 

периоду живота сам желео да будем 

новинар. Био сам одличан ђак. Мислим 

да је врло важно бити добар ђак, по 

могућству одличан, зато што тe људи онда 

не малтретирају пуно. Тај труд у школи се 

вишеструко исплати. Касније, у животу, 

одлични ђаци најчешће буду  и 

амбициознији људи. 

 

o Да ли сте каснили на часове? 

      Ја сам у том погледу катастрофа, јер 

свуда касним. Имам неки проблем с 

временом. Каснио сам и на часове. Једнe 

године је то било попут епидемије, па сам 

кроз читаво полугодиште изостајао са 

првих часова. Разредна је разговарала са 

мном и схватио сам да то више неће ићи 

тако, па сам се променио. И дан-данас 

касним, просто ми је то мана. 



o Памтите ли другаре из 

школе? Колико Вам значе 

пријатељства склопљена у 

средњошколским данима? 

 

      Памтим другаре из тог периода, нека 

пријатељства имам и данас, нека су се 

прекинула. У данашњем животу се некако 

више дружимо са оним људима са којима 

нас спаја неки интерес или интересовање, 

а за остало се има веома мало времена. 

Ипак, имам неколико пријатељстава која 

и данас одржавам, одлазимо једни 

другима на славе... То су пријатељства где 

схватите да време као и да не постоји, јер 

кад год се сретнемо, за 6 месеци или за 3 

године, кренемо тамо где смо стали. 

 

o Да ли сте, као ђак, били 

заљубљиве природе? 

 

      (Смех....) Јесам, сећам се посебно 

гимназије где је свако тромесечје била 

нека велика љубав. То је одлика времена, 

тих година, хормона који у том периоду 

раде... Богу хвала да је то прошло, много 

ми је било напорно. 

 

 

 

o Омиљена личност из 

детињства, стварна или из 

света познатих? 

 

      Био сам заљубљен у Мерлин Монро, 

она је ми је била тако неодољиво 

привлачна. А такође је нама као клинцима 

и Неда Арнерић била појам лепоте. 

 

o Као дете били сте део 

глумачке групе Бате 

Миладиновића. Откуд 

интересовање за глуму? 

 

      Одржавала се аудиција на Радио 

Београду, па сам ја преко рођаке чуо за то 

и пожелео да одем. Примљен сам, а имао 

сам тада 12 година. Нисам знао да ме то 

толико интересује, али како је кренуло, 

осетио сам да ми се то свиђа. Убрзо сам 

снимио свој први филм „Сироче“, у 

режији Здравка Шотре, и тада је кренуо 

тај глумачки живот честих снимања радио 

драма и разних глумачких задатака. Тада 

сам мислио да ћу дефинитивно бити 

глумац, али се десило и то да сам био 

истеран из групе, након доласка новог 

организатора. Том новом организатору се 

нисам уклапао у концепцију, па сам 

мислио да је то крај мог бављења глумом. 

 

 

 

o Која сте онда интересовања 

имали? 
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      Пошто сам се бавио у гимназији и 

новинарством, мислио сам да то негде и 

студирам. Хтео сам да упишем Факултет 

политичких наука. На то ме је професорка 

књижевности упућивала. 

 

o Шта је најтеже у глумачком 

позиву, по Вашем мишљењу? 

 

      Бити глумац значи да ви чекате да вас 

неко изабере, а то уме да буде веома 

напорно и да потроши време без да се 

нешто деси. Ја нисам никако могао 

претерано да чекам. А тако функционишу 

филмска и телевизијска глума. 

 

o Имате ли неки посебан 

приступ спремању улога у 

којима Вас гледамо? 

 

      Зависно од посла, филмска, 

телевизијска или позоришна улога тражи 

своју припрему. На филму се то дешава у 

сарадњи са редитељем и сценаристом. Ја 

доста мењам текст и прилагођавам га 

себи. Унапред учим текст и улазим у улогу. 

Треба ми време да се озбиљно позабавим 

улогом, да је изградим. 

 

o Када сте сигурни да сте добро 

одиграли улогу? 

      Не заносим се похвалама и тапшањем 

по рамену. Самом себи сам ја најјачи 

коректив и верујем свом осећају да сам 

нешто добро урадио или нисам. Нечији 

коментар да сам добар, а ја не мислим 

тако, неће променити моје мишљење. 

 

o Са ове дистанце гледано, која 

Вам је улога најбоље „легла“? 

      Тешко је питање, али ако се водим 

својим личним доживљајем, могу рећи да 

сам уживао у раду на серији „Вратиће се 

роде“ и на филму „Три палме за две 

битанге и рибицу“. У „Три палме за две 

битанге и рибицу“, поред глуме, био сам 

и продуцент и писац сценарија, па то 

издвајам као комплетан ауторски рад. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

o Узор из професије? 
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      Узора има доста. Имао сам прилику да 

за ових 40 година у глумачком свету 

видим многе наше велике глумце. Код 

свих глумаца који ми се допадају нашао 

сам заједничку нит, а то су посвећеност 

послу и одређена племенитост у њима, и 

као глумцима и као људима. То је нешто 

што је ван заната, нанаучиво је. 

 

o Улога коју сте одбили и улога 

коју би волели да сте је 

одиграли? 

 

      Одбио сам доста улога, посебно у 

позоришту, где нисам био претерано 

амбициозан. Играо сам 10-ак година, али 

ми је жао што нисам одиграо ниједног 

Шекспира, рецимо, жеља ми је „Сан 

летње ноћи“. 

 

o Тренутно радите на две 

веома популарне 

телевизијске серије, 

„Синђелићи“ и „Војна 

академија“. Обе серије имају 

своје верне гледаоце. По 

Вашем мишљењу, да ли се 

опет јавља култура 

породичног праћења 

квалитетног телевизијског 

програма? 

 

 

       Примећујем да читаве породице 

прате ове серије. Комшија ми каже за 

„Синђелиће“ да гледа са унуцима и 

децом. То и јесу породичне серије и 

телевизијски производи са којима се 

велики број људи може идентификовати. 

„Синђелићи“ јесу лиценцирана шпанска 

серија, али прилагођена нама. Говори о 

нама и о томе како су муке које имамо, ма 

где живели, некако сличне. Она има и 

квалитет што покрива све генерације. 

Људе то привлачи, а онда виде и лепо 

одигране сцене, добре улоге и карактере, 

добар хумор. „Синђелићи“ су за мене као 

глумца велико искуство, снимљено је 170 

епизода, сада гледамо 4. сезону. 



50 
 

o Вашег телевизијског сина у 

„Синђелићима“ игра млади 

Лука Рацо. Како се слажете и 

шта мислите о њему, као о 

млађем колеги? 

 

 

 

      Попут сина Михајла, тако гледам и на 

Луку, јер је у сваком погледу добар и фино 

васпитан момак. Неискварен је, иако није 

студирао глуму, солидно се снашао на 

снимању и лично волим када снимам с 

њим, јер и послуша и испрати. О њему све 

најлепше. 

 

 

o Имате ли неки филм у плану? 

 

      Увек има нешто што се планира. Још од 

1993. године радим у оквиру своје 

продуцентске куће, било је и филмова и 

представа. Планова има увек, нашао сам 

шта би ми одговарало, само што 

последњих пар година мањка новца. 

 

o Неко Ваше животно 

уверење? 

 

      Стрпљен - спашен, мислим да младом 

човеку то треба рећи, јер му недостаје 

стрпљења, што је разумљиво. Мислим да 

је стрпљење које са годинама и искуством 

добијате јако важно. Неке ствари треба 

сачекати да се десе и да се не десе 

прерано. Важно је и да се ствари слажу, да 

се иде степеник по степеник, јер скочити 

високо значи да ће пад бити веома болан. 

Млад човек је углавном нестрпљив и 

мисли да све зна. Ја лично и мислим да су 

млади људи паметнији од нас, јер гледам 

своју ћерку која је други разред 

гимназије. Ипак, морамо наћи неки 

заједнички језик и живети некако заједно. 

 

o Како проводите слободно 

време? 

 

      Нисам баш имао много слободног 

времена. Снимање серије „Синђелићи“ је 

трајало пуних 9 месеци, 6 дана недељно 

по читав дан, од јутра до сутра. Кад 

одмарам, ја волим да баш не радим 

ништа. Волим да сам близу воде, то ми 

прија. 

o Сазнали смо да волите да 

читате, а књигу Ирвина 

Јалома „Кад је Ниче плакао“ 

сте навели да Вам се 

изузетно допала.  
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Пошто наша школа има 

одлично опремљену 

библиотеку, можемо да Вам 

препоручимо и друга 

Јаломова дела, „Лечење 

Шопенхауером“ и „ Случај 

Спиноза“. 

 

      Веома симпатично с Ваше стране, 

хвала на томе. „Случај Спиноза“ сам 

прочитао и био фасциниран. Остао сам 

под утиском тога шта је Спиноза као 

велики филозоф урадио за све што је 

претходило у хришћанству и култури. О 

Шопехауеру сам читао као млађи.  

 

o И за крај, шта бисте поручили 

нашој генерацији? Какав 

савет за живот и избор 

професије имате за младе? 

 

      Мало ко шта може неком да каже. 

Људи причају, да, али мислим да то чине 

више да би испунили своју потребу и они 

сами нешто рекли, а не да би неком 

другом испунили жељу да му се нешто 

каже. Ја не верујем у то да ја могу било 

коме било шта да кажем. Могу нешто 

рећи, али не и инсистирати на томе да 

знам шта је за некога добро. Искрено 

верујем у слободу избора. Млад човек 

мора сам да направи избор.  Осећам као 

терет своју погрешку што сам млађој 

сестри причом наметнуо да је за њу 

најбоље да студира јапански језик, што је 

она и учинила и са оценом 10 завршила, а 

никад се тиме није бавила. Отуд мислим 

да човек зна сам шта је за њега лично 

најбоље. И својој деци данас кажем шта 

мислим, али никад под „мораш то и то“. 

Мислим да је мој приступ животу мало 

фаталистички и верујем у судбину, у 

добру и лошу срећу. Мислим да човеку од 

добрих мисли иду и добра дела. Тада ће 

му се оно што ради и што му се дешава, 

дешавати на један добар начин. Верујем 

да ће наша деца, која расту у данима који 

су тешки, изазовни и компликовани за 

одрастање, искористити предности овог 

времена и оно добро у њему. 

 

 

 

 

 

 



52 
 

НАШ БИВШИ УЧЕНИК, СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ 

 

О СВОЈИМ ШКОЛСКИМ ДАНИМА 

 

 Како си, Стефане? 

      Добро сам, хвала на питању. 

 Које си године уписао Другу 
економску школу? 

      После завршене основне школе „Иван 
Горан Ковачић“, 2012. године, уписао сам 
Другу економску школу, смер пословни 
администартор. Одлуку сам донео 
заједно са родитељима. Заправо сам 
желео да упишем школу која има везе са 
новинарством, али су ми објаснили да 
таква средња школа код нас не постоји.  

 По чему памтиш те прве дане?  

      Први дани су ми били лепи. Сећам се 
да нас је разредна питала због чега смо 
уписали нашу школу, а ја сам био једини 
који је рекао да жели да се бави 
новинарством, па сам се тог часа 
издвојио, јер сам једини знао чиме желим 
да се бавим у будућности.  

 Да ли си познавао некога од 
раније, из основне школе или из 
суседства? Које си нове другаре 
стекао? 

      Нисам познавао никога из разреда, па 
чак ни из других одељења, и био сам мало 
узнемирен због тога. Један мој друг из 
комшилука већ је ишао у Другу 

економску, али смо на жалост били у 
супротним сменама.  

      Најпре сам се спријатељио са Аном, 
која је видела да сам усамљен и села са 
мном у клупу. То ми је много значило. 
Дружио сам се са доста њих из разреда, а 
издвојио бих Стефана, две Марије, 
Милоша, Кристину и Иву.  

 

 



53 
 

 Како је текло дружење тих првих 
недеља? 

      Првих недеља ми није било лако, јер је 
за мене све било потпуно ново. 
Недостајала ми је стара школа, моје 
другарице из основне. Добио сам много 
нових предмета, од којих су ми неки били 
баш тешки. Нисам познавао наставнике и 
наставнице, бринуо сам се како ћу се 
снаћи. Међутим, касније су ми неки 
другови и другарице прискакали у помоћ, 
а и наставници су се навикли на мене, па 
ми је временом постало мало лакше. 

 

 Ко ти је био разредни старешина? 
Како је изгледао први сусрет са 
њом? 

      Разредни старешина ми је била 
професорка грађанског и педагошкиња 
наше школе Мелита Ранђеловић, која је 
имала искуства у раду са особама са 
аутизмом. Она ми је много значила: кад 
год би имао неки проблем, или би се 
узнемирио, ја бих отишао код ње. Она је 
често разговарала са родитељима, другом 
децом и наставницима о томе како да ми 
помогну. Другој деци би објашњавала 
како ја функционишем, а наставницима 
како да ми приближе градиво. Стално је 
била у контакту са мојим родитељима. 
Била је спремна и да разговара са мном на 
разне теме које ме занимају. Разредна се 
много трудила око мене, и верујем да би 
ми било много теже да није било ње. 

 

 Који ти је предмет најбоље ишао? 
Шта си најрадије волео да учиш? 

      Волео сам да идем на часове српског, 
јер волим да пишем, као и на часове 
математике, а обе професорке су биле 
фине према мени. Затим, волео сам 
часове физичког код професора Милана 
Стошића, који је један од најбољих. Волео 
сам да учим и руски језик, код професора 
Буљугића, канцеларијско пословање, код 
професорке Кривокапић, социологију, 
код професорке Колунџије, вештине 
комуникације, посебно у делу где су били 
спомињани медији, па сам из ових 
предмета имао и добре оцене. Поменуо 
бих и професорку економских предмета 
Драгицу Андрејић, која је умела да ме 
охрабри, давала једноставне задатке, 
прилагођавала градиво. Један од 
омиљених предмета била ми је и 
статистика, коју су ми приближили 
професорка Боса и наш директор. 

 

 Јеси ли био део неких 
ваннастваних активности? 

      Од друге године сам био члан хора, јер 
је наш директор препознао да сам 
музикалан. И пре тога сам волео понекад 
да свратим на пробе, кад год сам чуо 
музику. Негде пред крај друге године сам 
постао стални члан хора. Са члановима 
хора сам имао наступе на неколико 
телевизија, на РТС-у, Студију Б, као и на 
матурским вечерима и приредбама и то је 
за мене било феноменално искуство. 
Најлепша сећања ме везују за прославу 
јубилеја поводом 75. година наше школе, 
када сам добио прилику да најавим 
програм и певам заједно са хором. Са 
мном су тада радиле професорке српског, 
Ђина Костић и Зорица Чортан, и 
објашњавале ми како да се обратим 
публици. То је био спој две моје љубави, 
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новинарства и музике. На прослави 
јубилеја сам срео Вању Булића, који ми је 
узор у новинарству, а упознао сам и 
водитеља дневника, Владимира Јелића.  

 И сам си био члан Новинарске 
секције. Какво је то искуство било 
за тебе?  

      То је за мене било лепо искуство, јер 
сам и тамо упознао дивне људе. Са 
професорком Зорицом Јешић, која је тада 
водила секцију и предавала ми српски у 
трећој години сам имао одличну сарадњу. 
Другарица Марија Костић и ја смо 
урадили интервју са учеником наше 
школе и музичарем Алексом Вучковићем, 
уживао сам у томе и радовао сам се што је 
наш текст објављен у школском листу.  

 Шта би поручио члановима 
садашње Новинарске секције? 
Како би их посаветовао? 

      Поручио би им да буду вредни, да 
раде на себи и да се усавршавају и да 
записују догађаје, јер се никада не зна ко 
ће постати новинар и писац.  

 

 Која си интересовања имао ван 
школе? Како си уклапао школске 
обавезе са ваншколским 
интересовањима?  

 

      Био сам члан Вршњачке мреже 
подршке инклузивном образовању, где 
сам такође упознао занимљиве људе. У 
Мрежи су биле и две другарице Марије из 
одељења, као и другарице из основне 
школе. На овим састанцима смо 
разговарали о инклузивном образовању, 

о праву сваког детета на образовање, али 
сам и из свог личног искуства описивао 
како изгледа школовање некога ко је 
мало другачији у односу на друге људе.  

 Чиме се бавиш сада? 

      Сада тренутно тренирам атлетику код 
професора физичког Милана Стошића, са 
којим сам се одлично слагао током мог 
школовања и на чије сам часове волео да 
идем, а временом смо постали и добри 
пријатељи. На овим тренинзима трчимо, 
радимо спринтерске вежбе, а повремено 
са друштвом играм кошарку и фудбал. 
Захваљујући овим тренинзима сам почео 
да се интересујем за спорт и пратим 
спортске догађаје. И овде сам стекао нове 
другове, од којих су ми најдражи 
атлетичар Ђуле, затим бивши ђак Сава, 
Мина, Душан Терзић, Душан Жугић. Са 
свима њима се јако добро слажем.  

      Укључио сам се у активности једне 
омладинске организације – 
„Организације креативног окупљања“ 
(ОКО), где тренутно учествујем у 
припреми Форум театра на тему родно 
заснованог насиља.  

      У организацији „Женска мировна 
група“ (ЖМИГ) из Панчева учествујем и у 
пројекту „Доношење одлука уз подршку“.  

 

 Како данас проводиш своје 
слободно време? 

      Своје слободно време проводим тако 
што повремено трчим у Спортском центру 
Олимп. Помало и свирам клавијатуре и 
певам у аматерском рок саставу, а и код 
куће доста вежбам.  
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      Понекад се виђам са другарицама из 
основне школе – прошетамо или одемо 
на пиће и колаче. Волео бих да се то 
чешће догађа, јер сам помало усамљен, 
али разумем да оне имају пуно обавеза 
око факултета. 

      Читам новине на интернету, решавам 
укрштене речи, читам понеку књигу, мало 
се забављам на фејсбуку.  

 

 Како изгледа рад у аматерском 
рок саставу? Имате ли наступе 
негде? 

 
      Љубав према музици сам наследио од 

оца, који се такође аматерски бавио 

музиком. Са једним очевим пријатељем 

се и даље бавим музиком. Свирам 

клавијатуре и вежбам код куће. Бавећи се 

музиком сам упознао многе познате 

личности. Не наступамо нигде. 

 

 Можемо приметити да активно 
пишеш на Блогу о социјалном 
укључивању. Реци нам нешто 
више о томе. 

      Прво сам писао на позив Иницијативе 
за инклузију ВеликиМали из Панчева, где 
раде колегинице моје маме, које су знале 
да волим да пишем и желим да будем 
новинар, па су ми понудиле да пишем за 
њихов блог као њихов сарадник. Крајем 
2015. године и почетком 2016. године смо 
даноноћно радили на мом првом тексту. 

      Моји текстови су на овом овом блогу 
најчитанији, па сам убрзо добио понуду 
од Тима за социјално укључивање и 
смањење сиромаштва да постанем 
самосталан блогер, што сам радо 
прихватио. Читао их је чак и Вања Булић 
који ме је охрабрио да наставим и рекао 
да полако постајемо колеге по перу. 
Надам се да моји текстови могу да 
помогну другим људима да боље 
разумеју особе са аутизмом. Да сазнају и 
науче нешто о ономе што не знају. Други 
читају и позитивно коментаришу моје 
текстове. Сада тренутно радим на новом 
тексту. 

 

 Да ли си размишљао о томе да се 
бавиш критиком или да укључиш 
још неке теме? 

      Пред крај школовања сам почео да 
пишем текстове за овај блог. Ту пишем о 
неким детаљима из свог живота и о 
искуствима за време школовања. Пишем 
углавном о себи и о свом животу. 

 У каквом ти је сећању остала 
Друга економска школа? Чини ли 
ти се да се школа данас 
променила? 

      Наша школа ми је остала у лепом 
сећању, захваљујући директору, 
разредној, професорима и вршњацима. 
Није се пуно променила, а оно што видим 

да је ново је свечана сала. 
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 Пошто тренутно паузираш годину 
и бавиш се блогом, какви су ти 
планови за даљу будућност? 

 
      Моја жеља је била да студирам 
новинарство, али су ми родитељи и 
разредна објаснили да на факултету нема 
инклузије и прилагођавања на тај начин 
студенту. Ипак, писањем блога сам већ 
помало у новинарству. Последњи текст ми 
је „Прецизне инструкције“. Моје текстове 
чита и коментарише моја колегиница 
блогерка Лана Николић, која ради на 
Радио Београду и која ме је саветовала да 
текстове делим. Писање блога ми је 
вежба за новинарство. 
 

 Шта би поручио ђацима, 
садашњим и будућим? 

      Да вредно уче, да раде на себи и 
остварењу циљева. 

 
Александра Васић 

 Тамара Станковић II 7 
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За СТАВ говори Никола Јовановић, песник, бивши ђак наше школе 

 

„ИСКРЕНОСТ, СИРОВОСТ И ЕМОЦИЈА, НА ТАЦНИ“ 

 

      Никола Јовановић је писац, песник, музичар, рокер, ММА борац, студент новинарства на 

Факултету за културу и медије. Овај свестрани млади уметник дипломирао је 2013. године, у 

нашој школи. Аутор је песничке збирке „Дилеме“, награђене престижним признањем Златни 

пегаз, коју додељује издавачка кућа „ Књижевна омладина Србије“.  

      Николина поезија није намењена широкој читалачкој публици. Он се обраћа елитном делу 

читалаца, који имају префињен сензибилитет, баш као и аутор, због чега умеју и могу да 

разумеју богатство метафора, драматичне песничке слике, специфичан песнички израз, по 

коме ће бити препознатљив и у неким будућим песмама, преплитање мисаоног и емотивног.           

Аутор отвара пред собом, за себе, али и за нас, болне дилеме, обрачунава се са временом у 

коме живимо, али и са прошлошћу. Разобличава свеопште зло и открива како оно може 

оставити траг у срцу и родити горчину, цинизам, бунт и неку исконску тугу која се провлачи 

кроз стихове његових „Дилема“. Појава Нилколе Јовановића на књижевној сцени Србије 

доприноси рађању нове генерације младих поета, који утиру пут модерној поезији 21. века. 

 

       Са великим задовољством пристао је да одговори на неколико наших питањa.

     Каква су твоја сећања везана за средњу школу?

      Дивна. Мислим да је Друга економска школа одласком у пензију професора Радојице 

Жугића остала ускраћена за нешто што се, пак, не учи на часовима, а то је спремност на живот, 

бити прави мангуп, мангуп по дефиницији Душана Прелевића Прелета. У тој школи сам, ипак, 

много боље од економије схватио шта значи бити човек. 
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      Представио си своју прву збирку на књижевној вечери одржаној у нашој 

школи. Какав је утисак на тебе оставио тај догађај?  

 

      Промоција у школи била је једно предивно искуство, дивна интеракција са млађом 

генерацијом. Искрено мислим да је аманетска улога уметности јако битна ставка, карика тог 

ланца стварања. Наравно, све опет под пажљивом организацијом директора Недић Дејана и 

професорке Зорице Јешић. 

     Како би описао своју поезију с обзиром на теме о којима пишеш? 

 

      Понајвише стиховима из друге своје збирке: 

„Поезија је пуста мртвачка јама, 

Што вековима не мрда са црне тачке“ 

 

      Моји стихови су симбиоза одступања, сировости и надахнућа, велтшмерца, пука спознаја 

душе, цинизма, понајвише анализа свести. На тацни искреност, сировост и емоција.То сте 

тражили, послужите се! 

 

      Који су твоји најснажнији подстицаји за настанак песме? 

 

     Тренутак, секунд, моменат. Никаква каснија надоградња, обликовање, самоцензура. Код 

мене конкретно, екстремно незадовољство, бес, промили сете, власи цинизма, извори спознаја. 

 

    „Дилеме“ су награђене. Како доживљаваш награде у књижевности? 

 

      Награда је само једна друштвена (ако је и то) прихваћеност и признатост. 

Награда је нешто што ће вас у овој категорији уметности одвести на минска поља цинизма, 

дивне саркастичне осмехе, слатку завист коју ће вам сервирати. Тек кад добијете награду, 

схватите колико је бреме коју иста носи. Такође, награда од уметника ствара препотентно 

набусито безпризорје. Ја то не желим, исти сам, и што се мене тиче, мојом се наградом 

слободно послужите. 

 

      Да ли спремаш нову збирку? 

       Да. У фази је завршавања лектуре и критике. По мом мишљењу, једно ново поље на које 

сам зашао. Наиме, поред песама у њој ће се наћи и кратке приче, афоризми, мишљења 

колега, професора. Назив „Последњи урлик вукова“ означава крајњи епилог једног 

психичког стања, једне тмине  и пелина коју, и кроз „Дилеме“, и кроз њу прожимам. Ево, 

обећавам, потрудићу се да будем врцавији у стиху!  
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      Твоја порука за младе, талентоване песнике? 

       Будите своји. Маните се устаљених правила. Будите дрски, мангупски, не џукачки. 

Искључите ТВ, укључите радио. Буковски није једини писац. Волите, искрено! 

      А твој омиљени песник је...? 

      Убедљиво, Владимир Владимирович Мајаковски. 

      И на крају, ко је Никола Јовановић? 

       Апсолутно нико и ништа. Самодекларисање и категорисање убило би моју слободу. Ја 

сам слободан. 

 

       Љубитељи и познаваоци Николине поезије једва чекају „Последњи урлик вукова“. Ако 

прочитате „Дилеме“, и ви ћете бити међу њима. 

  

 

 

 

 



60 
 

Прокоцкан живот 

 
Био си исувише близу, 
Толико близу, врашки је болело 
Продао сам свој его 
Бесплатно, ал крајње повољно! 

 
Затворићу врата, превући ролетне 
Изоловати се од усана, погледа 
Прелистати по глави роковник среће 
Поцепати странице душевних прогона 

 
Не покушавај. Не троши време. 
Стање је горе од мемле на зиду, 
Колажи, уметнине у диму из пиксле 
Несносне авети у моме виду 

 
Тресем главу  да пробистрим мисли 
Да кап ми заталаса мртву тишину 
Умро сам за пријатеље 
Моје догме им кљују горчину 

 
Конвулзија читаве среће 
Пестицид нагриза срчани коров 
Не цвета крошња да шири једра 
Већ само да врапцима отежа проход 
Прелиставам градиво последње грешке 
Поновићу кад тад намерно исто 
Волим осећај маргинског хода 
Бриљантно слепило наслеђује живот 

 
Остаћу у кревету, пропустити зору 
Кошта ме прелазак на други ниво 
Пружићу судбини џокерски осмех 
Кец на једанаест, прокоцкан живот. 
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Два виђења Гогољевог дела  
 

 

Гогољеви јунаци као носиоци смешно-страшне слике света 
 
 

  
Без обзира да ли је велики град или мало провинцијско место, када је власт у питању, 

слика је готово идентична. Они који држе некакву власт, не одустају од међусобних чарки 

и јавних лупања пацки, утркују се ко ће кога јаче понизити. Забављају народ! Плаше народ! 

Јер шта је за њих обичан народ? Гомила људи који не осећају. Сасвим случајно, отровне 

стрелице лете ка свима подједнако и свако страда на себи својствен начин. Повлашћен 

положај упућује на закључак да сви имају исти циљ-додворити се оном ко има највећу 

политичку моћ. А они, у улози на коју су сами пристали, не бирају средства којим ће 

поплочати пут до жељеног врха. Узалуд се батргају у сопственом блату, једино што им 

полази за руком јесте да унизе себе. Питање је ко ће на крају ове баладе, ка успону до 

жељеног врха пасти на нос, а ко ће се дочекати на ноге. Гогољеве јунаке препознајемо и 

данас у нашој земљи и власти. Он је све то написао тако давно, а све је тако страшно 

актуелно као да је јуче написано, и врло, врло духовито. Кроз своје ликове, почевши од 

градоначелника, преко управника болнице, школе, поште и осталих, Гогољ је приказао 

малограђанску површност и приземност које је беспоштедно исмејао изређавши читаву 

палету типова произишлих из свакодневице. У сценама које се нижу видимо колико су 

заправо примитивизам и манипулација у главној улози. И док постаје јасно да се распадају 

путеви, да у оронулим болницама нема лекова, да је новац овим или оним путем отишао у 

приватне џепове, дешава се и занимљив заплет. На комичан начин, сва „идила“ неморала, 

лицемерја и бескичмењаштава руши се доласком ревизора у град. Оног момента када 

варалицу побркају са правим ревизором и крену да га обасипају пажњом и покорношћу како 

би прикрили корупцију и непоштење, испливаће све оне неправде које се чине на оним 

местима и у оним условима у којима се од човека тражи највише правде.. На смешан начин, 

а притом веома искрено, Гогољ се наругао и свету и власти и њиховим неморалним 

следбеницима.  

Мислим да ће Гогољев „Ревизор“ бити актуелно дело докле год постоји људска врста 

на земљи. Свако другачије мишљење било би веровање у једну од оних утопија које 

проповедају како ће људи једног (лепог) дана ипак постати добри и прерасти све своје мање 

и веће слабости и глупости, за шта нам историја људског рода још није дала ниједан једини 

пример. Зато је смех што га увек и свуда изазива „Ревизор“ онај горке врсте. 

  
  
  

Марија Чамџић II3 
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Гогољеви јунаци као носиоци смешно-страшне слике света 

 

 

Један од најпознатијих реалиста у деветнаестом веку био je Николај Васиљевич 

Гогољ. Читањем његових дела уочавам да он приказује, на један шаљив начин, реалност тог 

времена. Међутим, тужно је и само помислити да је таква реалност присутна и данас, у 

много горој форми. 

Без икаквих тешкоћа можемо поредити карактер и особине ликова из његовог дела 

са људима из нашег времена. Тешко је поверовати да се од тог периода променила само по 

која ситница, али корен и срж проблема су и даље ту. Када размислимо, схватимо да је 

нешто пошло наопако! Жудња за бољим положајем у друштву, бољим и срећнијим 

животом, па и другим стварима заправо су фактори који су проузроковали последице налик 

похлепи, крађи и општој зависти. Ипак, да не изоставимо и новац, који је, по мом мишљењу, 

заправо главни узрок ситуације у којој се налазимо. Он је помутио свима ум, а опет, 

представља главно средство које, нажалост, покреће овај свет у коме се налазимо. Људи 

због његовог утицаја попримају лоше особине и почињу да се кваре. 

Не заборавимо лењост и мрзовољу које харају овом планетом. Већина придобија злу 

нарав и лошу рутину што и јесте грешка, али ипак можемо издвојити неколицину која чува 

свој разум и стварно обавља свој посао онако како би и требало, а новац зарађују праведно. 

Гогољ шаље поруку како је један део друштва наиван и такорећи приглуп, док остатак 

покушава да извуче какву врсту користи својом лукавошћу и преваром. Ипак, и даље се не 

могу помирити са чињеницом да је међу њима огромна разлика. 

Па када смо већ прихватили реалност, поставимо питање себи: „Има ли наде да се 

друштво у коме живимо промени?“ Лично мислим да постоји таква могућност и верујем у 

боље сутра. Само се морамо потрудити да све преврнемо наглавачке и да овај пут стварно 

решимо суштину проблема. 

 

Лука Божић II3 
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Бој на Мишару – стилске вежбе 

 

Нико није очекивао, 

aли Србија је знала како, 

да победи турску војску лако, 

Смишљали су се планови. 

Срби су знали да ће им бити крвави дланови, 

Срби показују храброст и братство 

jер су храброст и чврстина потребни за јако царство. 

Кулин вади мач, гледа хорде 

задњи удисај слободе, 

Нека буде Божја воља ко ће бити жртва борбе. 

Срби нападају спреда, 

Кулин преплашено гледа, 

боре се две силе, 

Турци беспомоћно миле, 

Падају јаке кише, 

Турака је дупло више, 

Турци превремено славе, 

али брзо падају им главе. 

Два Турчина пређоше у Аустрију 

док се српски барјаци победнички вију. 

Бој се завршио, сви знају исход 

Победио је српски народ. 

Турци морају да се сложе, 

пошто Србија се умирити не може!                

 

 

Душан Урошевић I11 
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На Мишару, бре – стилске вежбе 
 

 

Два црна гаврана 

Вест им лоша, 

Падоше код Турака, 

Ништа се не побољша. 

 

Када Кулинова поче да се хвали, 

Осећала се моћно, 

Турци су је чували. 

 

Хтели су ухватити Црног Ђорђа, 

Хтели су га погубити, 

Али су Срби знали ко је прави вођа, 

Видећемо ко ће кога. 

 

Састаше се на Мишару, 

А Кулин капетан Ђорђу: Шта је, клошару? 

Војска српска развалила. 

Шта је турска војско, 

Ђорђе врати капетану: Како је сад лузеру? 

 

Србија се умирит не може, хвала ти, Боже, 

Турци нисте јачи, не дајте да вас ложе. 

 

 

Стрезовски Велимир  I11 
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Цртице из живота 

 

      Увек су говорили како су тишина и самоћа, попут хладноће, најгоре ствари, јер човеку 

је најгоре када остане сам са својим мислима. У тишини, када су те мисли гласније од сваког 

вриска и јачине хиљаду њих. Тако кажу.  Ја кажем другачије.  Волим тишину, колико и 

самоћу, јер имам снаге да се суочим са самом собом. Не бојим се својих унутрашњих 

демона, без обзира на то колико они покушавали да ме преплаше.  

 

****************************************************************************** 

      Данас у чекаоници код лекара.... Он, замишљен човек. Нико не воли да чека. Јер, човек 

изгуби највише времена чекајући. Досађујући се, одједном његовим лицем проструји добро 

познати осмех. Онај осмех који је резервисан и карактеристичан за онда када нам стигне 

порука од особе која живот значи. И што је телефон више блинкао, то је осмех био већи. 

Одједном, чекање добија свој значај. Јер то је време испуњено смехом и проведено са 

вољеном особом, барем и преко телефона. Онда сам ту и ја. Ја, која посматрам. Ја, ево, 

седим, пишем и размишљам. 

 

****************************************************************************** 

Тамара Станковић II7 
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Јелица Црногорчевић Ђукић, наша професорка и песникиња, каже: 

 

Пишем из срца и душе 

 

      Није неуобичајено да професор књижевности буде литерарно надарен. Није 

неуобичајено ни да понекад и запише неки стих, строфу или пасус. Али оно што је 

неуобичајено јесте да  у  једном даху, за само неколико месеци напише читав низ песама, 

онако надахнуто, као ношен бујицом која је незаустављива. Да просто излије из себе ту реку 

мисли, емоција, доживљаја и свега осталог што носи негде у себи.  Управо то је урадила 

професорка српског језика и књижевности наше школе, Јелица Црногорчевић Ђукић. 

Поводом њене песничке књиге „Између два несна“, чланови наше новинарске секције 

разговарали су са њом. 

 

 Можете ли се присетити својих 

средњошколских дана? Која 

другарства памтите из тог доба? 

      Средњу школу сам завршила у 

Сремској Митровици, била сам просветни 

смер у гимназији. Тад сам била блиска са 

другарицом са којом сам делила школску 

клупу, а и становале смо у Дому ученика. 

Са њом сам проводила време и делила 

много тога, и у школи и у дому. Лепо смо 

се дружиле и посећивале. Сада се дуго 

нисмо виделе.  У одељењу нисмо уопште 

имали дечака. На факултету сам већ 

стекла нова пријатељства. Средњу школу 

памтим поучењу и дружењу. 

 И данас сте упућени на средњу 

школу, радите у њој као 

професор српског језика и 

књижевности, а и деца су Вам 

средњошколци. Како бисте 

посаветовали младе овог 

узраста? 

      Саветујем своје ученике као што 

саветујем и своју децу, да уче, да заврше 

школу и факултет. Саветујем их и да 

читају, јер читање није узалуд, већ се тако 

црпе мудрости паметних људи, како би 

искористили нешто из тога што прочитају. 

Усмеравам их да буду морални, добри 

људи. То чиним јер сматрам да наставник 

није ту да децу учи само оно што је 

градиво, већ, пошто проводимо доста 

времена заједно, може и да их васпитава 

и да даје пример понашања. Тако ђаке 

учим и кроз одласке у позоришта, на 

разне културне манифестације. 

Усмеравам их на уметност уопште, јер она 

обогаћује. 
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 Имате ли слободног времена? 

Како га најрадије проводите? 

Откуд љубав према писању 

поезије? 

      Слободно време најрадије проводим у 
писању. Са писањем песама сам почела у 
октобру 2016. године, интензивно. Још у 
основној школи сам написала по који стих, 
а кроз средњу школу сам писала лепе 
пимене задатке. Смисао за писање сам 
носила тако одувек у себи, али сплетом 
животних околности, нисам стизала више 
томе да се посветим. Међутим, мислим да 
за писање треба и нека доза мудрости, јер 
није исто писати у 20-ој и 40-ој години. 
Превер је прву збирку објавио у 45. 
години, а Ван Гог са сликањем је кренуо 
тек у 40-ој. Никад није касно... Мене је 
мало кочило и то што сам професор 
књижевности, па сам се питала шта ја ту 
имам ново да кажем, после Костића, 
Андрића и његових песама у прози... 
Имам и песму која говори баш о томе. 

Понекад се запитам шта ја имам ту ново 
да кажем кад су све лепе песме већ 
написане. С друге стране, опет, сматрам 
да је сваки човек јединствен и да сваки 
човек треба да пише, ако има склоности, 
ако се тада лепо осећа.  

 

 Шта Вас инспирише да пишете? 
 

      Песме у мојој првој збирци, као и 

песме које ће бити објављене у некој 

наредној, углавном су љубавне, мада се 

нађе и понека сатирична, мисаона, 

програмска. Говоре о љубави према 

животу, према човеку уопште, брату, 

мушкарцу, слободи, лепоти, песничком 

позиву.  Одмах уз тему љубави иде и тема 

смрти, па сам тако песме класификовала у 

три групе:  песме љубави и смрти, песме 

упућене песнику и песме о песми. 

 

 Какви су Вам утисци са песничке 

вечери из Куће Ђуре Јакшића, 

када сте имали представљање 

песничке збирке? 

      Ја сам почела да пишем из срца и 

душе, из јаких емоција. Издала сам књигу 

за издавачку кућу „Књижевна омладина 

Србије“ и зове се „Између два несна“.  

Промоција је била  9. маја у Кући Ђуре 

Јакшића. 
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      Међу присутнима су били моји ђаци, 

моје колеге и колегинице, моји другари 

писци и песници из књижевне омладине, 

уредница... За мене је то било нешто 

јединствено, можда и једно од најлепших 

вечери у мом животу. Било је отмено и 

лепо. Већина је била до те мере дирнута 

поједниним песмама, да је и заплакала. 

Пошто су песме писане под јаким 

емоцијама, оне исто тако јаке емоције 

изазивају и кад их читате.  Мени су утисци 

дивни, а такве сам и коментаре добијала. 

Планирам ускоро и књижевно вече у 

школи. 

 

 

 Ваши планови за даље?  
 

      За даље имам не само песничких 

планова. Почела сам да пишем роман, 

пишем и кратке приче. Роман тражи доста 

времена, па чекам лето да се томе 

озбиљније посветим. За сад размишљам о 

томе. Кажу да је најтеже почети...  Кад су 

песме у питању, пишем и све сам 

задовољнија. Три песме из ове збирке су 

изашле у часописима „Звездани 

колодвор“, часопису за културу и 

уметност , и часопису „Суштина поетике“, 

што је часопис за књижевност.  У новом 

броју „Звезданог колодвора“ ће штампати 

још три песме. Изашла ми је једна песма у 

зборнику „Културна радионица Балкан“, а 

песма „Чујем и не верујем“ у зборнику 

„Два пера у једном даху“. Занимљивост у 

вези са том песмом је да смо је заједно 

написале моја колегиница Илинка 

Марковић и ја. Са Међународног 

песничког фестивала у  Загребу,  „Море на 

длану, тјело од соли“, јављају да ће у 

зборнику штампати песму „Опсена“,  а 

тим поводом сам позвана у Ровињ и Пулу.  

Три нове песме су ми ушле у ужи избор на 

песничком конкурсу  „Златно перо“. 

 

 

 

 

 Пар речи за крај... 
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      Песме проналазе свој пут, а читаоци 

подржавају њихову искреност и 

читљивост и  такве ми утиске преносе.  

Уредници књижевних часописа и људи од 

пера ме мотивишу да само тако наставим, 

јер, како они кажу, проналазе у њима 

неки дубљи смисао и квалитет. Ја о овоме 

свему нисам ни сањала, али то је нека 

судбина и нешто неочекивано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Док је часопис био у припреми, 

колегиница је добила 

информацију да је, на 

Међународном песничком 

фестивалу „Златно перо“, у 

Љубљани,  њена песма „Што је 

прошло, вратити се неће“ 

освојила 2.награду. 

 Честитамо! 
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БРАТУ 

Између два несна 
јавиш се, брате, 
с далеког места, 
и увек ћутиш, 
само ме гледаш 
као да питаш: 
-Како си, сестро, 
где срећа неста? 
 

Видео мене 
ти си давно, 
кад срећна бејах, 
љубави пуна, 
сада ме гледаш 
са плавог неба, 
очију тужних, 
очију сузних. 
 
Анђео сада, 
ти си, брате, 
што остави ме 
на овом свету, 
раста се са мном 
већ одавно и  
оде тамо, 
неповратно. 
 
 
 
 
 
 

Ти млад си увек 
у свом лику, 
какав и беше 
онога дана 
кад ноћ је била 
за тебе кобна 
за мене страшна 
зора рана. 
 
Мени су рекли 
да срце твоје 
стало је тада, 
тога трена. 
Прекину младост 
судбина нека,  
остаде рана 
отворена. 
Остала сама 
тада сама, брате, 
нема те више, 
ал` видим тебе, 
млад ми се јављаш, 
стрепиш за мене. 
 
Још увек чувам 
песме твоје 
и твоје ствари, 
неке ситнице, 
ал` све бих дала, 
анђеле, брате, 
да могу твоје 
видети лице 
 
 
 

 
 
 
Ти млад ћеш бити 
заувек тамо, 
мене шта чека 
 и не слутим 
морам да живим  
да се борим,  
док ти се тамо 
не придружим. 
 
Мој живот леп је 
и поред свега 
што ломи мене,  
к`о ветар гране 
и  живим тако 
свакога дана, 
до оне зоре 
кад ми не сване. 
 
Чувај ме, брате, 
до тога трена 
кад стаће моје 
срце к`о твоје, 
године своје 
не бројим више, 
сад мене моје 
године броје... 
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ЗАГРЛИ МЕ 
 
 

 
 
 

Пружи те руке, 
зашто се стидиш? 
Лепшу од мене 
желиш да видиш? 
Лепше од мене 
за тебе нема, 
загрли ме 
за сва времена. 
Загрли ме, 
загрли снажно, 
нек ништа на свету 
не буде важно. 
Пригрли ме 
на груди своје, 
очи к`о моје 
једне постоје. 
Привуци ме 
себи што ближе, 
нек ме срећа 
са тобом стиже. 
Грли ме чврсто, 
никоме не дај, 
воли ме јако, 
мени се предај. 

 
Грли ме, срећо, 
загрли тако, 
зашто би тужан 
због друге плак`о? 
Привуци ме  
уз тело своје, 
све силе мрачне 
нас нек се боје, 
јер ми смо, љубави, 
заједно јачи. 
Пољуби ме, 
због ње не плачи. 
Волећу те 
к`о никад никог, 
боље од мене 
за тебе нема, 
грли ме, душо, 
за сва времена. 
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ШАРЕНЕ СТРАНЕ 
 

Реч - две о економији 
 

 „Економија је научна дисциплина која проучава основна правила понашања и 
економске законитости у привредним активностима. У свакој епохи развоја, економија 
проучава привредне активности, како друштво користи оскудне ресурсе ради производње 
добара и услуга и врши њихову расподелу међу члановима друштва.“ 

Ух...  Звучи тешко.... Ово ћете пронаћи ако на Википедији потражите одредницу 
,,Економија“. Иако није утемељена на тестаменту Алфреда Нобела, Шведска банка од 1968. 
године додељује Награду за економске науке у знак сећања на Алфреда Нобела. Лауреати 
добијају диплому, златну медаљу од шведског краља и новчану награду у износу једнаком 
другим наградама. 
 
 

 

 

Први добитници били су Рагнар Фриш (Норвешка) и Јан Тинберген (Холандија), за 
развој и примену динамичких модела и за анализу економских процеса, 1969. године. 
С обзиром на то да награду може међусобно поделити троје добитника, такав се преседан 
до данас десио пет пута (1990, 1994, 2001, 2007. и 2010. године).  

Захваљујући комерцијализацији његове животне приче путем холивудског 
блокбастера, добитник најпознатији широј јавности јесте Џони Неш, и то за пионирску 
анализу равнотеже у теорији некооперативних игара. 

Последње две године, чланови Краљевске шведске академије наука одлучили су да 
су награду заслужили економисти који су разматрали и анализирали потрошњу, 
сиромаштво и благостање, као и они који су дали допринос у области уговорне теорије. 
  

Економија је веома интересантна наука. Она нам даје увид у начин функционисања 

овог света. Колико је интересантна, толико је и компликована. Не мислим на новац, јер 

економија није само новац, већ нешто много комплексније од тога. 

 



73 
 

 

 

Изучавам ову науку две године, колико год се то чинило малo, успео сам да стекнем 
доста знања о њoj, уз помоћ професора који су сјајни. 

Економија може да заинтересује свакога, тако да, ако сте у дилеми коју школу да 
изаберете, нећете погрешити ако одаберете баш ову. Стећи ћете знање о разним 
појмовима који се помињу на телевизији, као што су: суфицит, дефицит, државни дуг... а 
такође ћете научити нешто и о различитим организацијама и институцијама, као што су: 
Народна банка Србије, берза, инвестициони фондови... и много других појмова.  
 
 

 

 

У Другој економској школи можете уписати један од два образовна профила која 

вам нудимо - смер економског техничара или смер финансијског администратора. 

Драшко Јоветић II12 
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У ЧАСТ АНДРИЋА 

 

      Једном приликом, не тако давно, у Кући на осами живели су Омер – паша Латас и једна 

надалеко чувена Госпођица. Идући ка тој кући, пратићете Стазе, наилазити на занимљива 

Лица и на бајковите Пределе. Ако са полица те куће у руке узмете и прелистате Свеске, 

сазнаћете много. Све што сте желели да знате о Путу Алије Ђерзелеза и Јакову, другу из 

детињства. Наићи ћете и на траг о проживљеним Немирима због Јелене, жене које нема. 

Биће ту и нека белешка о Мостовима, Аникиним временима, Мустафи Маџару... О свему 

осталоме, читајте у записима Ex Ponto. 

      Да би путник – намерник утолио своју интелектуалну Жеђ, ону љубопитљивост коју 

истински имају још само Деца, даље треба да прати Знакове поред пута. Ако то учини, 

увидеће да живот постојано одолева свему и свакоме, као На Дрини ћуприја. Спознаће да 

ће понешто из наших живота прећи у Историју, а понешто у Легенду. А оно што би морао 

упамтити јесте чињеница да ће овај свет, био он некоме Проклета авлија, а некоме не, 

увек имати у себи место за Уметника и његово дело. То се не сме изгубити из вида.... 
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      Године 2017. се навршава 125 година од рођења великог нобеловца Иве Андрића. 

Ученици Андрићева дела читају током целокупног школовања. Већина ученика памти дела 

попут „На Дрини ћуприја“, „Проклета авлија“... Са намером да се осврнемо на његов живот 

и рад, ево нешто о њему што можда нисте знали. 

      Иво Андрић (1892-1975) био је српски и југословенски књижевник и дипломата 

Краљевине Југославије. Године 1961. добио је Нобелову награду за књижевност „за епску 

снагу којом је обликовао теме и приказао судбине људи током историје своје земље“. Као 

двогодишњи дечак је остао без оца који је умро од последица туберкулозе. Ивина мајка је 

заједно са сином прешла да живи код родитеља у Вишеград, где је млади Андрић провео 

детињство и завршио основну школу. Године 1903, уписао је сарајвску Велику гимназију, 

најстарију босанско - херцеговачку средњу школу. За гимназијских дана, Андрић почиње да 

пише поезију и 1911. године у „Босанској вили“ објављује своју прву песму „У сумрак“. 
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Задужбина Иве Андрића 
 

      Задужбина је почела са радом 12. марта 1976. године, на темељу тестаментарне воље 
Иве Андрића. Прва и најважнија одредба пишчеве опоруке била је да се његова 
заоставштина „сачува као целина и да се, као легат, односно задужбина, намени за опште 
културне и хуманитарне потребе“. Такође, по пишчевом тестаменту, сваке године се, 
почевши од 1975, додељује „Андрићева награда“. 

 
Андрићград 

 
      Андрићград или Каменград је град, културни центар и врста етно - села, који се налази 
на локацији Ушће на самом ушћу река Дрина и Рзав у Вишеграду, а чији је идејни творац 
режисер Емир Кустурица. За посетиоце је отворен 5. јула 2012. године. 
      Град је изграђен од камена и у њему се налази педесетак објеката. У граду ће постојати 
градско позориште, модерни биоскоп, градска управа, академија лепих уметности, зграда 
Андрићеве гимназије, речна марина и пристаниште, хотели, тргови, црква, стари хан, 
дућани и спомен - кућа Иве Андрића. У оквиру Академије лепих уметности радиће Факултет 
за режију. Очекује се и да Србија, а можда и неке друге земље, отворе своје почасне 
конзулате. Дана 28. јуна 2013. године отворен је Андрићев институт.  

  

 

 

Стазама Иве Андрића 

 

      У граду Београду одлучено је да се на свим тачкама града где је Андрић проводио време 
(радна места, паркови, кафане) поставе мале табле са одговарајућом ознаком. 
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      Иво Андрић није био љубитељ давања изјава јавности, па је тако често говорио да је код 
њега „све обично,  да обичније не може бити“ , „да није интересантан за биографију“ јер не 
иде „као Хемигвеј у лов на лавове и не прави боемске скандале“. 
 

      На писца, велики утицај је оставио и затвор у ком је био, па се то трауматично искуство 
провлачи кроз многа његова дела. Као југословенски посланик у Немачкој која је објавила 
рат његовој земљи, Андрић не прихвата да оде у неутралну Швајцарску. Када потом, 1941. 
године, дође у окупирани Београд, Андрић одбија да прими пензију. Ризикује свој живот 
јер не жели да потпише апел народу. Потпуно се посвећује писању, живећи у две собе, 
често без струје, воде и телефона. Тада настају његови највећи романи као што је „На Дрини 
ћуприја“. Са новом владом је остварио добар однос, држао предавањ о потреби 
ангажовања уметника. 
      У марту 1968. године Андрићева супруга Милица умире у породичној кући у Херцег 
Новом. Следећих неколико година, Андрић настоји да своје друштвене активности сведе 
на најмању могућу меру, много чита и мало пише. Здравље га полако издаје, па често 
борави у болницама и бањама на лечењу. Умире 13. марта 1975. године на 
Војномедицинској академији. Сахрањен је на Новом гробљу у Алеји заслужних грађана. 
 
      Након своје смрти, Андрић иза себе оставља доста познатих дела, али и доста својих 
одликовања као што су Орден официра обновљене Пољске (1926), Орден Црвеног крста 
(1936), Орден великог официра Легије части (1937) и многе друге. 
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Паметно утрошено слободно време 

 
 

      Сви са нестрпљењем ишчекују летњи распуст. Тада ђаци имају највише слободног 

времена и поставља се питање како да то време паметно искористе. Као што знате, боравак 

на мору траје ограничено, седам или десет дана, летњи фестивали нису сваког дана и 

обично трају само пар дана, одласци код баке, тетке и остале родбине, виђање са 

друштвом... Све те обавезе испуне одређено време, али како попунити остатак времена до 

почетка нове школске године? Не брините, и за овај проблем постоји решење. 

 

      Поред свих наведених обавеза, које су најчешће, можете посетити фејсбук страницу 

Канцеларија за младе и сарадњу са удружењима или отићи на њихов сајт. Ту ћете 

пронаћи ствари које вас могу заинтересовати. Страница садржи информације о обукама 

разних врста, предавањима и трибинама на које можете отићи. Упућује и на разне курсеве 

и креативне радионице, на којима ћете, сем стицања знања, открити и неке своје таленте. 

Један сегмент сајта је посвећени  понудама за part – time послове преко лета и начинима 

стицања праксе. Наћи ћете још много разноврсних понуда које ће ваш распуст улепшати. 

Ово је један од начина како паметно утрошити слободно време.  

 

 
 
      Volonteribeograda.rs – мејл адреса на којој можеш више сазнати о градском центру 

Волонтери Београда. Реч „волонтер“, ако погледамо Лексикон страних речи и израза, 

Милана Вујаклије, потиче од латинског глагола „voluntarius“, а значење јој је „онај који 

служи добровољно и бесплатно, добровољац. Наћи ће се одмах неко ко ће се успротивити 

било каквом раду, ако нема материјалне надокнаде за исти, али верујемо да смо сви бар 

једном волонтирали, а да тога нисмо били ни свесни. Помоћ комшији при кречењу стана, 

заједничко организовање прославе...  



79 
 

      Путем овог сајта може се изабрати област која вас занима и у којој желите да дате свој 

скроман допринос. Мотиви за волонтерски рад јесу твој лични избор, учење нових ствари, 

стицање искустава, упознавање нових људи и стварање контаката. Није на одмет рећи и да 

на овај начин стичете одличне референце и градите своју радну биографију. Колико је 

волонтирање важно, говори и календар Уједињених нација, где стоји да се сваки 5. 

децембар обележава као Међународни дан волонтера. 

 

 
 
 

      Кампови – за оне мало одважније и за оне који би да осете уживање под ведрим небом, 

који би да осете све чари природе, а да се сами осете неспутаним и разиграним попут 

детета, занимљив избор би могло бити камповање. Можда је овај вид туризма мање познат 

и популаран само код малобројних, али сигурно има својих чари. Ако изађете из града, 

приметићете да Србија има прекрасну природу. Претходно би требало одабрати 

дестинацију и припремити основне потрепштине за пут. Обавезно се распитајте о месту у 

које идете и о истраживачким рутама за које се можете одлучити. Можете обићи локалне 

знаменитости и видети најближе споменике културе. Боравак у природи на овај начин 

свакако може бити паметно утрошено време, јер ће пријати и вашем телу и вашој души, а 

сигурно ћете и сазнати нешто ново. Уживање у природним богатствима ће учинити да 

„напуните батерије“ за нове радне победе у предстојећој школској години или на 

факултету!   
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Живот у дому 
 
 
      Имајући у виду све околности, деца некада пристају на живот у дому ради свог добра, 

иако им то можда и не пада лако. Иако би радије остали у својим домовима, где се осећају 

сигурно, заштићено и пријатно, некада морају да напусте своју породицу, ради вишег циља. 

Једна другарица са нама је поделила своје искуство. 

 

 Какав је, по твом мишљењу, живот у дому?  

      Живот у дому је на неки начин занимљив, јер може да се прошири круг пријатеља и да 

се науче неке нове ствари. Осамостаљујем се, без надзора родитеља. Постоје правила којих 

се треба придржавати, као што је буђење у одређено време, чишћење собе, враћање у 

одређено време и слично. 

 

 

 
      Васпитачи су ту да пазе на нас и да нас контролишу. Постоји доста забаве, секција, 

такмичења... 

 

 

 Које су предности живота у дому? 
 
      За оне ученике који живе доста далеко од школе, дом представља велико олакшање 

што се тиче превоза. Постоје бројне секције из разних спортова, плеса... Слободно време 

може се искористити на забаван и продуктиван начин. 
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 Мане које дом, по твом мишљењу, носи са собом су .... 

      Често није било баш тихо, па је потребна добра концентрација. Туширање зна често да 

потраје, јер се дешава да су сви тушеви заузети. Дом има доста предности , али и као и све, 

поседује и мане. 

 

 

 

 
 
 

 Да ли ти је било тешко да будеш одвојена од породице? 

      Ја сам таква особа којој није проблем да буде одвојена од породице, мада, било је 

тренутака када ми је био потребан мој мир, соба и дом. 

 

 
 

 

 Због чега мислиш да је боље живети код куће уместо у дому? 

      По мом мишљењу, боље је живети у кући, јер не морају да се поштују одређена правила 

која се у дому подразумевају. Код куће имамо мир који је најважнији. 
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 Да ли би се вратила да живиш са својом породицом након што си 

упоредила такве начине живота? 

      Доста времена се изгуби у превозу, што представља разлог због ког бих се можда 
вратила. Потребно би ми било времена да се опет уклопим у друштво и навикнем на 
дисциплину. 
 
 

 Колико ти је значила подршка твоје породице током живота у дому? 
 
 

      У почетку ми је билa много важна, јер сам морала да се навикнем и на нови школу и на 

људе у дому. Размишљала сам да одуcтанем од свега, али превазишла сам то и навикла се 

на тај живот. 

 

 

      Велики број ученика се током школовања сретне са животом у ученичком дому, што 

током средње школе, што током студија. Ово што сте имали прилике да прочитате јесте 

искуство наше другарице. Наравно, сва искуства су различита. Заједничко им је то да млад 

човек стекне ново искуство и постане одговорнији. 

 

 

 
Елена Јоксовић 

Јасмина Романовић  II12 
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МОДА 
 

      Модних стилова је много, а прави задатак је препознати оно што најбоље пристаје вама, 

или опет, бити довољно храбар за модни изазов. 

      Познати креатор Yves Saint Laurent  је рекао: „Мода бледи, стил је вечан“. 

      Најбоље је носити оно у чему се осећамо добро, тј. оно што нам најбоље пристаје. Одећа 

треба да представља нашу личност и да учини да се осећамо сигурније. Тада ћемо имати 

више самопоуздања и остављаћемо бољи утисак на окружење. Такође, веома је битно да 

девојке схвате да модерно не значи вулгарно и да постоји много комбинација које су 

тренутно IN, а које изгледају пристојно. С обзиром на то да највећи део дана проводимо у 

школи, ево неколико комбинација које ће целу школу оставити без даха. 

      Casual – Комбинација у којој сигурно нећете погрешити је jeans, једноставна мајица и 

класичне патике. Ови комади комбиновани заједно дају пример лежерне униформе за 

сваки дан. Јер, „жена мора да буде две ствари: classy и фабулозна,,Coco Chanel.  
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      Хаљина – Када нам је дан испуњен најразличитијим обавезама од јутра до вечери, 

хаљина класичног кроја до колена у ненаметљивој боји са упадљивим модним детаљима 

побринуће се да цели дан изгледате једнако добро. 

 

      Кошуље – У овом периоду су један од омиљених комада за жене. Уз карирану кошуљу 

нећете погрешити било да је носите око струка или преко једнобојне мајице. 
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      Кожна и тексас јакна – Ове јакне су неизоставни комади у овом пролећном периоду. 

Најважније од свега је што се могу комбиновати уз све и због тога су веома практичне, а и 

никада не излазе из моде. 

      Coker – Иако људи немају баш најбоље мишљење о њима, они су веома модерни у 

последњих годину дана. Постоје у различитим величинама, бојама и различитог дизајна. 

Уколико изаберемо оне који нису пренападни, можемо да изгледамо веома сведено. 

 

      Мали ранци – било да га носите на једном рамену или на оба, ранчеви су све присутнији 

међу љубитељима моде. Осим своје практичности, ранчеви се савршено уклапају у 

тренутне модне струје које пропагирају комбиновање спортског и елегантног. Иако су били 

у моди пре 90-тих, овај тренд се вратио. 

 

      Модни савет – Увек је боље купити једну скупу, маркирану ствар него неколико јефтиних 
јер како каже Giorgio Armani:“Разлика између стила и моде је квалитет,,. 

Јана Јевтов II 12 
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ПРЕДСТАВА vs. КЊИГА 
 
 
 

 
 

Једног мартовског дана, у пратњи 
професорке српског језика и књижевности, 

отишли смо на представу ,,Госпођа 
министарка,, коју су извели ђаци Пете 

београдске гимназије. 
Много се полемише око тога да ли је 

корисније прочитати књигу или одгледати 
представу. 

Стога, овај чланак одлучили смо да 
посветимо  управо тој теми. 

Све има своје предности и мане, а свакако 
да ће особа која не воли да чита, пре отићи 

да одгледа представу. Гледајући исту, 
одлазимо у свет који нам писац дочарава, а 

сценариста уређује. 
Догађаји су много живљи, добијамо опис 

ликова и бивамо део те приче. 

Читајући књигу, много смо више упућени у 
размишљање ликова, док нам представа 
не даје ту могућност. Већина нас је, док 

гледа представу, више посвећена 
поступцима ликова и на основу тога врши 

карактеризацију истих. 
Идеално би било када бисмо били у 

могућности да после прочитане књиге 
одгледамо и представу. Тада би могли да 

упоредимо своју машту са маштом 
сценаристе и употпунимо утисак о делу. 
При читању, концентрација опада па се 

може десити да вам неки детаљ и 
промакне. Док гледате представу више 
обраћате пажњу на догађаје које вам 
глумци дочаравају на разне начине. 
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Имао сам могућност да после прочитане књиге одем у позориште и погледам представу 

„Госпођа министарка“. 
 

Представа је веома интересантна, а ђаци су се потрудили да је изведу на што бољи начин. 
Међутим, колико год да сам био задивљен самом представом, ипак, не могу рећи да нам 

она омогућава исто што и књига. 
Књига се лако чита, а Нушић нас, уз помоћ речи, води у потпуно нови свет. 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
Симболично нас упућује ка људима који су жељни власти и спремни су да било шта учине 

како би дошли до исте. 
Колико год било лакше сагледати представу која је, истини за вољу, много интересантнија 
због живе слике, ипак треба прочитати и књигу. Таквим поступком повећавамо фонд речи 

и указујемо поштовање према нашим писцима и нашој култури. 
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Али, да се вратимо на „Госпођу министарку“. Нушић нас води у друштво у коме је 

поремећен систем вредности. Власт им је најважнија, због ње су спремни да продају и 
љубав. 

Госпођа министарка нагло мења своје понашање, када чује да јој је муж постао 
министар. Тада су за њу сви људи обични, а себе уздиже у виши слој.  Доноси одлуке које 

су ван сваке памети. Захтева да се ћерка преуда за почасног конзула Никарагуа, који је 
много старији од ње. 

 

 
 
 

Власт нам може донети богатство и неку узвишеност, али ништа не може да замени оно 
много важније од тога, а то је доброта коју носимо у себи. Ако њу покажемо, далеко ћемо 

више бити поштовани. 
Уколико сам успео овим чланком да вас заинтересујем за књигу и уколико желите да 

сазнате шта се десило са госпођом министарком, па и докле је њена сујета довела 
министра, предлажем да прочитате књигу или пак погледате представу. 

 

 
Драшко Јоветић    II12 
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За крај... 
 

Од А до Ш кроз Другу економску школу 

 

A – актива, акумулација, аутомат, АВР, амортизација 

Б – биланс, бонификација, Белађо 

В – Врачар и Вождовац, тамо где се секу две општине јаке.., валута 

Г – Господара Вучића 50, готовина, годишњи тест 

Д – дневник, добављачи, ДЕШ, домаћи, дефицит, двориште 

Ђ – ђак 

Е – економија, ЕТ, екскурзија 

Ж – живот 

З  - „Може ли зак?“   , залихе, зарада, ЗТН 

И – инпут, инвестиција  

Ј – „Јави се да поправиш следећи час“ 

К – „Кад звони?“, конто, каса сконто, канцеларијско пословање, калкулација, купци, 

капитал 

Л – лектира 

Љ - љубав 

М – матура, маркетинг, маржа, монета, монтажа 

Н – НБ, Недић, набавка, „нисам спреман/а“, нивелација 

Њ – Његово краљевско височанство Рачуноводство 

О – оквир, обрачун, обртна средства, обвезнице, основи економије, овлашћења 

П – произвидња, промена, ПВР, понуда, поруџбина 

Р – разредна/разредни, расход, регистратор, рачуноводство, рабат, Р А С П У С Т  

С – „Сад ће да звони“, салдо, СПК, стање биланса, социологија 
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Т – трезор, тржиште, „Тише тамо!“ 

Ћ – ћути 

У – упит, учионица 

Ф – фактура, фонд, ФА 

Х - хор, ХОБ, Химна 

Ц - циркуларна понуда, цена 

Ч – ЧОС 

Џ– Џаба смо се трудили, нисмо се ничег сетили, допишите сами...! 

Ш – Школа, “Што увек ја први?“, шала 

 

Драшко, Елена, Јана, Урош, Јасмина  II12 

Јована IV11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***КРАЈ*** 


