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СЕПТЕМБАР 2016. 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ 

Нова школска година почиње 01. септембра 2016. Године. 811 ученика уписано је у 28 

одељења, а школоваће се за следећа занимања : економски техничар, финансијски 

техничар, финансијски администратор, правни техничар, туристички техничар, трговац, 

кувар, конобар и посластичар. 

 

Јуни 12.2016 

КАДРОВСКЕ ПРОМЕНЕ 

Почетком лета смо имали промене у руководству школе. Стеван Дамјанов је отишао у 

заслужену пензију, а нови директор Школе постао Милан Параушић, дугогодишњи 

професор историје у нашој школи. 

 

ТОКОМ ЛЕТА ОТВОРЕН НОВИ СПОРТСКИ ТЕРЕН У ШКОЛСКОМ ДВОРИШТУ 

aвгуст  24. 2016  

Коначно, после 58 година чекања, спортски терени су стигли и у наше двориште. 

Захваљујемо се НИС-у који је спонзор изградње спортских терена. 

Захваљујемо се фирми “STRABAG” као извођачу и Дирекцији града Панчева за надзор 

радова. 

Велику захвалност исказујемо и Николи Војиновићу  и Ивану Ивановићу који су заслужни 

за осликавање мурала на зиду поред спортских терена. 

Школа је сопственим средствима уградила заштитну мрежу и инсталирала расвету на 

спортском терену. У сали смо пустили у рад два велика клима уређаја. 

 



 

ЧЕП ЗА ХЕНДИКЕП  

септембар  13. 2016  

Позивамо вас да, и ове године, подржите хуманитарну акцију „Чеп за хендикеп“. Акција 

подразумева прикупљање свих врста чепова – са флаша од воде и сокова, балона за воду, 

са паковања од козметичких производа, пластичних затварача са млека и других тетра-пак 

амбалажа. 

Кутија за прикупљање чепова ће се налазити у холу 

Школе,  сакупљени чепови ће се рециклирати а од 

средстава прикупљених рециклажом вршиће се набавка 

ортопедских помагала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 БЕРЗА УЏБЕНИКА  

септембар  19. 2016  

Професорке грађанског васпитања су организовале берзу књига у оквиру задужења која су 

за њих  предвиђена, а то  је радна субота у месецу септембру. 

Ученици су веома добро прихватили ову акцију, било их је присутно из свих разреда и 

одељења, а такође је било и пуно родитеља. Ученици су трговали уџбеницима у 

централном холу шкле. Процена је да је било око 80-90 учесника, што продаваца, што 

купаца, а учествовали су и наши бивши ученици, будући студенти, који су завршили 

школу прошле године. 

Будући да ученици још нису имали контакт са свим предметним професорима, вероватно 

ће берза бити организована још једном у наредним данима да би се комплетирали 

уџбеници и кренуло спремно у ову школску годину. 

  

  

 

 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ЗАШТИТЕ ОЗОНСКОГ ОМОТАЧА – 16. СЕПТЕМБАР  

Дана 16.09.2016. године у организацији Покрета горана и центра волонтера Панчево у 

Дому омладине обележен је Међународни дан заштите озонског омотача. Том приликом 

одржана је манифестација „Чувајмо озон- чувајмо наше здравље“. На овој манифестацији 

учествовали су и ученици наш школе из одељења I-3, I-4, I-5  и III-6, а водила их је 

професорка Бранка Марковић која је одржала предавање о заштити озонског омотача. 

Ова манифестација имала је за циљ да се ученици упознају са значајем озонског омотача, 

начинима на који се он уништава и како могу да спрече његово уништавање. Ученици су 



учествовали и у едукативном квизу чији је садржај прилагођен њиховом узрасту а из 

области заштите озонског омотача. Поред наше школе учесници су били и ученици из ОШ 

„Исидора Секулић“ и Пољопривредне школе „Јосиф Панчић“. 

 

 

 

МАТУРСКА ЕКСКУРЗИЈА СЕВЕРНА ИТАЛИЈА – ФРАНЦУСКА  

( АЗУРНА ОБАЛА ) 

У периоду од 22.09. до 26.09.2016. године матуранти наше школе су са својим одељењсим 

старешинама били на матурској екскурзији са које су се вратили пуни предивних утисака. 

Екскурзија је успешно и по плану реализована. 

 

  27. СЕПТЕМБАР СВЕТСКИ ДАН ТУРИЗМА   

Поводом светског дана туризма , 27. септембра у организацији Удружења грађана – 

Посети Панчево у граду је одржана Манифестација туризам за све – Панчево за све. 

Организована је посета Старог градског језгра Панчева, предавање о знаменитим 

Панчевцима и посета зграде Општине Панчево, на којој се са терасе пружа прелеп поглед 

на панораму Панчева. Манифестацију су посетили наши ученици у пратњи предметних 

професора. 

 

 



 

 

 

 

ДОДЕЛА НАГРАДА У ВРШЦУ  

Септембар 30. 2016 

Дана 30.09.2016. године ученица Андријана Бегунић из одељења III-5 у пратњи професора 

Николе Рикановића била је у Културном центру у Вршцу, пошто је освојила другу награду 

на Конкурсу 57. ликовне манифестације деце и омладине за награду Паје Јовановића, са 

темом „Молитва“. 



 

 

 

Туристички техничари на Дечијој недељи – Панчево за велике људе  

октобар  6. 2016  

На позив уреднице Дома омладине Панчево Снежане Манасић, ученици треће године наше 

школе смер туристички техничар (Дејана Јовановић, Анабела Јовичић, Јована Брајић, Анђела 

Лазић, Стојанка Тешановић, Ана Маринковић, Сара Ивановић) имали су прилике да 5.10.2016. 

године у Панчеву буду добри домаћини и да својим другарима из Ош „Вук Караџић“ из Старчева 

покажу природне и културне знаменитости нашег града у оквиру Дечије недеље. Обилазак смо 

назвали Панчево за велике људе, јер деца то и јесу. 

Програм је почео у 10 часова у Дворани „Аполо“ Дома омладине Панчево видео презентацијом о 

знаменитостима Панчева, где су се разиграни другари упутили заједно са својим великим 

другарима ка Музичкој школи „Јован Бандур“, прангији, Народном музеју Панчева, Цркви Карла 

Боромејског, Храму Успења Пресвете Богородице, Гимназији, Вајфертовој пивари, Сунчаном сату, 

споменику Јана Непомука, Народној башти. 

У трочасовном туристичко-едукативном обиласку Панчева ђаци су успели да на најлеши могући 

начин представе Панчево али и да покажу своје досадашње стечено знање у школи и прилагоде га 

групи. Овај туристички обилазак града је показао да је Панчево заиста град за велике људе! 

  



 

 

ПОСЕТА МУЗЕЈУ ПИВАРСТВА „ЂОРЂE ВАЈФЕРТ“ У ПАНЧЕВУ  

oктобар 7. 2016  

Дана 04.10.2016. године ученици наше школе посетили су Музеј пиварства „Ђорђе 

Вајферт“, поводом Дана европске културне баштине. 

Музеј пиварства налази се склопу  Вајфертове пиваре у Старом градском језгру Панчева. 

Поводом Дана европске културне баштине посета Музеју била је бесплатна, па смо 

одлучили да искористимо овакву прилику и упознамо јединствено индустријско наслеђе 

које наш град поседује. Ученици из одељења I-3, I-4, I-5, II-3 и II-6,   имали су стручно 

предавање о историјату Вајфертове пиваре, обишли су комплекс пиваре који је  већим 

делом руиниран и сам музеј који се налази у просторијама пиваре. У музеју, ученици су 

могли да погледају преостале машине које су производиле пиво, погоне који, иако у 

лошем стању, донекле су приведени намени музеја и балконе одакле се пружа прелепа 

панорама Панчева. Такође, да би се сачувала производњa пива по традиционалној 

рецептури од скора се у делу ове пиваре производи „Вајферт“ пиво. Ученици су први пут 

били у пивари и препуни су утисака о богатом историјском наслеђу којим располаже наш 



град, али су и помало разочарани што је овакав културно-историјски споменик у тако 

лошем стању. Овом приликом захваљујемо се запосленима у Музеју пиварства што су нас 

угостили и били добри домаћини. 

 

СТРУЧНА ПОСЕТА ТУРИСТИЧКИХ ТЕХНИЧАРА БЕОГРАДУ  

oктобар  10. 2016  

 

Дана 07.10.2016. године за ученике наше школе смер туристички техничар организована је 

стручна екскурзија у Београду, са циљем да их упозна са будућим занимањима за која се 

школују. Неки од ученика добили су задатке да нас у аутобусу упознају са планом стручне 

посете (имали су улогу туристичких пратиоца), и да укратко презентују податке о 

Београду, рекама Сави и Дунаву, Калемегданској тврђави и Историјском музеју Србије. 

Прво одредиште на екскурзији био је Историјски музеј Србије у коме смо посетили 

изложбу посвећену Михајлу Пупину. Изложба је веома интересантна са пуно визуелних 

ефеката које до сада нисмо имали прилике да видимо. Наш домаћин у музеју на веома 

стручан и занимљив начин упознао нас је са животом и научним достигнућима нашег 

великог научника.  

Следеће одредиште обухватало је туристички обилазак најатрактивнијих делова Београда 

у пратњи лиценцираног туристичког водича. Он је ученике упознао са занимањем 

туристиког водича, начином на који се стиче лиценца и са свим важним информацијама 

које добар водич треба да зна. Обишли смо Скадарлију, кућу Ђуре Јакшића у којој се 

налази и музеј, Трг Републике на коме се налази Народно позориште и споменик Кнезу 

Михајлу. Прошетали смо Кнез Михајловом улицом и обишли Калемегдан. Споменик 

француских ослободилаца из Првог светског рата је био наше следеће одредиште, а затим 

смо прошли кроз капију Карађорђа и Стамбол капију, прошли поред Сахат куле и дошли 

до Споменика победнику, симболу Београда. Ученици су уживали у прелепој панорами 

ушћа Саве у Дунав.  

Следеће одредиште било је пристаниште на Дунавцу одакле смо пловили бродом по 

Дунаву и Сави уз пратњу водича који нас је информисао о грађевинама поред којих 

пролазимо- прошли смо поред Калемегдана, Саборне цркве, Партијаршије, Сава мале, и 

испод свих мостова на Сави. Поглед са реке оставио је незабораван утисак на наше 

ученике. 

Ова стручна екскурзија испунила је сва наша очекивања и имала је пре свега едукативни 

карактер, пруживши могућност да се наши ђаци смера туристички техничари у пракси 

упознају са својим будућим занимањима, и тиме како се воде групе у музеју, на улици и у 

броду, али и са животом и делом великог Михајла Пупина. 

 



 
 

 

 

ДОСТА СУ СВЕТУ ЈЕДНЕ ШУМАРИЦЕ- учешће ученика наше школе на 

ликовном конкурсу  

новембар 22. 2016  

У оквиру манифестације „Доста су свету једне Шумарице“ у организацији Спомен парк 

„Крагујевачки октобар“ из Крагујевца на конкурсуза ликовно стваралаштво  „Сви 

тренутно живи настоје да се за живота остваре најбоље што могу“ под покровитељством 

Министарства просвете и Скупштине града Крагујевца, ученици наше школе добили су 

прву награду. Награда ће им бити уручена 25.11.2016. године у Музеју „21. октобар“ у 

Крагујевцу. За месец децембар предвиђена је изложба радова ученика наше школе у истом 

музеју. 

 

ФИНАЛЕ СТИХОВИЗИЈЕ 

новембар  25. 2016  

Финале регионалног такмичења  у Стиховизији одржало се 22. новембра 2016. године у 

Градској библиотеци града Панчева. 

У категорији националних мањина I место освојила је Милина Сојак, ученица IV1, песмом 

“Марина” од Андреја Сладковича. 

У категорији за све стране језике III место је освојио Предраг Перовић, ученик II2, песмом 

“Ја не волим” од Владимира Висоцког. 



 
 

Стручна конференција за професоре стручних предмета  

новембар 28. 2016 

 

Брзина промена које се одигравају у сфери образовања, као и економској сфери, захтева 

интензивнију размену искуства по питању наставе, наставних планова и програма, 

савремених процеса у областима којима се баве, савремених вештина у области примене 

ITC у економији. Подстакнут потребом за променама и унапређењима, Економски 

факултет Универзитета у Београду, као најстарија научно-образовна установа у области 

економије побринула се за осмишљавање, организовање и реализацију стручне 

конференције за наставнике стручних предмета (економског усмерења). Конференција је 

одржана у суботу, 26. новембра 2016. године на Економском факултету у Београду, којој 

су присуствовали наставници из средњих школа са територије целе Србије. Конференцију 

је отворио декан Економског факултета, проф. др Бранислав Боричић, а учеснике су 

поздравили и представници Заједнице економских, правно-биротехничких, угоститељско-

туристичких и трговинских школа. Конференција је организована кроз пленарна 

предавања, сесије и радионице. Уводна пленарна излагања била су посвећена савременим 

тенденцијама у пословној економији и образовању у функцији одрживог развоја и 

конкурентности привреде. На секцијама су разматране теме: могућности примене 



статистике и информатике у настави економскох садржаја, пословна економија у средњој 

школи, рачуноводство и економика предузећа. 

Радионице су биле посвећене усавршавању педагошких вештина, могућностима примене 

„Мооdle“ платформе у настави, примени база података и статистике у настави економске 

групе предмета, усавршавању рачуноводствених програма, управљању ризицима 

инвестиционих пројеката и разумевању психологије потрошача кроз игру улога. 

 

 

 

СТИХОВИЗИЈА У СМЕДЕРЕВУ  

децембар  5. 2016  

 

Такмичење ученика средњих школа у рецитовању на страним језицима одржано је 29. 

новембра 2016. године у Смедереву. 

Ученик наше школе, Перовић Предраг освојио је 3. место. 



 

 

 

Предавање професора Економског факултета 

децембар  6. 2016  

Предавање  на тему: „Мрежне екстерналије у телекомуникационој индустрији – 

пример српског тржишта мобилне телефоније“ одржао је професор Светозар 

Танасковић са Економског факултета 30.11.2016. у 12:30 часова у сали за презентације 

школе.  

Предавању су присуствовали ученици треће и четврте године, као и професори: Љиљана 

Спасић, Марина Шкаљак, Марија Боговић, Сања Текијашки, Драгана Параушић, Стојан 

Коњевић, Ивана Перић,  Иван Панајотовић, Ивана Јокић, Снежана Војновић и Мирјана 

Живуљ. 

Ученици и професори су на крају предавања учествовали у дискусији. 

Ово је наставак сарадње наше школе са Економским факултетом у Београду. 



 

 

Предавање „Како постати милионер“ 

децембар  8. 2016  

Ово мотивационо предавање је одржано  07. децембра 2016. године у 12:30 часова у сали 

за презентације школе, а у извођењу факултета за примењени менаџмент, економију и 

финансије . Предавање су слушали ученици треће и четврте године и професори Марија 

Боговић, Сања Текијашки, Драгана Параушић, Ивана Перић и Драгољуб Перишић. 

 

 

 

 

 



ПРОСЛАВА ШКОЛСКЕ СЛАВЕ 

jaнуар 30. 2017  

У нашој школи је свечано обележена школска слава Свети Сава за чију припрему су 

заслужне професорке Снежана Николић и Милица Ковачевић. 

Посебну захвалност исказујемо ученицима: Анђели Нинић, Марини Шошкић, Милошу 

Кундаковићу, Михаилу Данилову, Невени Самац, Кристини Мартачић,  Катарини 

Бугарин, Валентини Јевтић, Тамари Вукосављев, Милани Раду, Марији Футић, Маријани 

Шаћировић, Милици Пендев,  Милици Костић, Николи Гагићу, Ивани Опачић, Дијани 

Мирић,  Нистор Кристијану и Ујвари Данијелу. 

Велику захвалност дугујемо и нашим посластичарима. 

 

 

 

 



Фебруар 13. 2017 

На МЕФ факултету у Београду, 11. и 12. фебруара 2017. године одржана је обука„Примена 

напредног EXCEL-а у образовању“ за професоре економско-трговинске школе “Паја 

Маргановић”. Овај програм сталног стручног усавршавања, који је акредитован код 

Завода за унапређење образовања и васпитања, показао се као изузетно користан за 

унапређење рада у школи. Полазници су током два дана обуке имали прилику да кроз 

практичне примере стекну нове и у свом послу применљиве вештине. По завршетку обуке 

учесници обуке економске школе изразили су задовољство радном и креативном 

атмосфером, квалитетним програмом и стручним предавачима. Учесници обуке били су: 

Вања Јекић, Снежана Алексић, Драгана Вицков, Марковић Бранка, Аница Стошић, Ивана 

Чикош Пандуров, Ружица Протолипац, Марија Боговић, Љиљана Спасић, Сања 

Текијашки, Милица Ковачевић, Ивана Перић, Мирослав Тодоровић, Милан Параушић, 

Јадранка Станимировић, Радмила Алексовска,Снежана Наглић, Јасмина Перковић, Сања 

Атанацковић, Драгана Параушић. 

 

 

 

СТРУЧНА ПОСЕТА САЈМУ ТУРИЗМА У БЕОГРАДУ 2017. ГОДИНЕ  

фебруар 27. 2017  

У суботу 25. Фебруара 2017. године ученици наше школе смерова туристички техничар и 

конобар (одељења I-5, II-6, III-6 i II-7) посетили су највећу туристичку манифестацију у 

региону: Међународни Сајам туризма у Београду. 

Посети Сајму претходио је обилазак Храма Светог Саве, уз стручно вођење наших 

ученика, али и запослених у Храму. По завршетку обиласка Храма Светог Саве, упутили 

смо се ка Дому Народне скупштине у Београду, који смо обишли у пратњи кустоса 

Родољуба Динића. Ученици су имали прилике да се упознају са свим важнијим 

просторијама овог здања у коме се доносе важне одлуке за живот сваког од нас. 

Обилазак значајних објеката за развој туризма у нашој земљи обогаћен је обиласком 

хотела „Hayatt Regency“. Захваљујући веома љубазној запосленој Нади Савичевић, која 



је била наш домаћин, имали смо прилике да обиђемо све делове и службе овог хотела о 

којима учимо и на часовима. 

Нашу стручну посету завршили смо на Сајму туризма у Београду, обиласком штандова 

различитих излагача из земље из света, али и сакупљањем материјала који ће нам бити 

значајни за наш кабинет и наставу. 

Кроз целокупну посету Београда водили су нас наши ђаци туристичког смера Јелена 

Опачић, Владимир Младеновић, Стевица Јожика, Себастијан Крачун, којима 

захваљујемо што су били у улози туристичких водича и пратиоца. Такође, захваљујемо и 

професорима на подршци и помоћи око организације, али и нашим домаћинима у Дому 

Народне скупштине, и у хотелу „Hayatt Regency“ без којих ова посета не би била могућа. 

Наши ђаци су својим понашањем и знањем показали да ће у будућности сигурно заузети 

важно место у туристичкој привреди наше земље. 
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