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ЕКОНОМАЦ 2 

УВОДНА РЕЧ 
 

Драги наши економци,  

дуго очекивани број Економца је стигао!!! 

 Нови Економац посвећен је свим 
ученицима наше школе, а посебно 
матурантима који полако приводе своју 
средњу школу крају и спремају се за нове 
животне изазове. Желимо им сву срећу у 
даљем путовању кроз живот, да савладају све 
изазове, да остваре све своје жеље и да буду, 
пре свега, добри људи. 

У овом броју Економца доносимо 
мноштво лепих текстова, што занимљивих, 
што стручних. И овог пута потрудили смо се 
да будемо занимљиви, маштовити, 
креативни, духовити и инспиративни за нова 
и нова читања. Овај број часописа долази 
пред сам крај школске године као подсећање 
на све оно што је наша школа радила и 
остварила у протеклом периоду. 

У овом броју имаћете прилику да 
осетите чари екскурзије на којој су били 
наши матуранти. Ученици наше школе 
путовали су у Београд ради посете Народној 
банци Србије. Овај број Економца сигурно да 
привлачи пажњу и радовима наших ученика, 
и литерарним и ликовним радовима. 
Економац вам доноси и веома користан текст 
о опасностима које са собом повлачи 
неправилна исхрана. И овога пута наш 
часопис се потрудио да вам помогне да 
одлучите коју ћете књигу најпре прочитати 
или који ћете филм одабрати да погледате.  

Економац свим ученицима жели што 
боље оцене, успешан завршетак школске 
године и леп и пријатан одмор. Надамо се да 
ћете уживати листајући наше странице. 

Прелиставање може да почне.... JJJ 
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Десило се, десиће се... 

У нашој школи одржан је традиционални 
крос РТС-а. Ученици су се радо одазвали 
овој спортској активности. Том приликом 
истакли су се следећи ученици: 

I  разред девојке 
1  Гмијовић Миона I1 
2  Јовановић Анђела I1 
3  Аранђеловић Анђела I3 

I  разред младићи 
1  Зечевић Марко I1 
2  Томић Немања I1 

II девојке 
1  Тодоровић Мирјана II3 
2  Милетић Марија II3 
3  Јовановић Касандра II3 

II  разред младићи 
1  Илић Немања II1 
2  Ивановић Филип II1 
3  Пешић Лука II1 

III разред младићи 
1  Килибарда Марко III3 
2 Симовић Александар III3 

IV разред девојке 
1  Илић Маја IV2 
2  Ђокић Мирјана IV3 
3  Гиздавић Јована IV3 

IV разред младићи 
1  Арсенијевић Александар IV3 
2  Радоњић Никола IV3 

3  Гајић Урош IV3 

У априлу 2016. године Економска школа је 
заживела на један посебан и креативан 
начин. У сарадњи са ученицима Гимназије, 
под менторством професорке ликовне 
уметности Милене Вукајловић, осликани су 
зидови на ходнику првог спрата. Тиме је и 
визуелно улепшан унутрашњи изглед 
наше школе. Сви ученици су одушевљено 
одреаговали на ову акцију. 

У среду, 11. маја 2016. године, ученици I2 и 
II2 смера финансијски администратор били 
су у посети Музеју Народне банке Србије. 
Ученици су имали прилику да се упознају 
са историјатом и радом Народне банке 
Србије. У музеју је била поставка старог 
новца што је учинило ову посету још 
занимљивијом. 

Економска школа је у оквиру промоције 
свог рада организовала Дан отворених 
врата за ученике завршног разреда 
Основне школе “Милоје Закић”  у 
понедељак, 16. маја 2016. године. 
Директор школе Ратомир Пантовић 
обратио се осмацима и упознао их са 
радом школе. Ученици су обишли 
специјализоване учионице и кабинете и 
тако стекли основне информације о 
извођењу наставе. 

Наша школа показала је да има велико 
срце и одазвала се хуманитарној акцији за 
прикупљање средстава за операцију наше 
суграђанке Дуње Јовановић 

Дан Отворених врата предвиђен је и за 
ученике завршног разреда Основне школе 
“Дринка Павловић” тако да ће и ученици 
ове школе стећи увид у рад Економске 
школе. 
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 Кажу да утисци са матурске екскурзије остају дуго урезани у сећању у увек буде лепе 
успомене када их се сетимо. Наша матурска екскурзија одвила се у Италији. Посетили смо 
фантастичну Венецију, романтичну Верону и урбани и модеран Милано. Екскурзија нас је 
међусобно зближила. Време проведено у забави  и смеху са друштвом најлепши је део 
екскурзије. Купање у мору, затрпавање у песку на плажи незаборавни су тренуци. 
Несташлуци које смо правили понекад су нас довели у непријатне тренутке, али сада нас 
обузме смех када их се сетимо. Поред свих проведених тренутака у шетњи, разгледању, 
обиласцима, мислим да је најлепше и најсмешније време било оно проведено у аутобусу 
када смо једни друге мазали кармином док спавамо. 

 Екскурзија је једно незаборавно искуство које ћемо памтити читавог живота и радо га 
се сећати и препричавати. 

Јана Ђорђевић IV2 

Извештај са екскурзије 
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Финансијски администратор у стручној посети Народној 
банци у Београду 

У ченици Економске школе из Куршумлије, образовног профила финансијски 
администратор, дана 11.5.2016. године посетили су Народну банку Србије. 
Ученици су видели изложбу кованог новца старе Грчке, Рима, Византије, 

средњовековне Србије и упознали су се са почецима савременог банкарства од краја XIX 
века до данас. Посебну пажњу привукле су информације везане за оснивање НБС 
1884.године и најуспешнијег гувернера Ђорђа Вајферта. Ученици су као успомену добили 
новчаницу са својим ликом. 
 Директор школе Ратомир Пантовић је истакао: 
„Ово је само једна у низу стручних посета и активности ученика, профила финансијски 
администратор. Као и у претходне две године, и школске 2016/2017. Економска школа 
уписује профил финансијски администратор и као релативно новом профилу посвећује му 
се посебна пажња у погледу извођења наставног процеса.“ 
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Поремећаји у исхрани у адолесценцији 

С ви имамо одређене навике током живота по 
питању исхране. Постоје бројни стилови 

исхране који нам омогућавају да останемо 
здрави. Међутим, неки стилови воде ка сталној 
забринутости од гојазности и могу оштетити 
наше здравље. У те стилове спадају: губљење 
калорија (на начин који може оштетити наше 
здравље), изгладњивање и преједање.  

П оремећаје исхране карактерише забринутост 
и усмереност појединца на контролу тежине 

и облика тела, а праћена је нередовним и 
недовољним уносом хране. Међу поремећајима 
исхране најћешћи су: рестриктивни унос хране 
(дијета), одбијање хране (анорексија) и 
претерано једење (булимија).  

Најчешће се почетак везује за жељу да 
се смрша и тај почетак је постепен. Млади 
пробирају или смањују количину хране, изјављују 
да немају апетит, да нису гладни, поричу 
одбијање хране, а неки чак прикривају сметње 
апетита (пред родитељима узимају оброке, али 
касније ту храну избацују када родитељи не 
гледају, најчешће изазивањем повраћања), 
прекомерно вежбају. Са променама у апетиту 
јављају се и осећајне промене: равнодушност, 
депресивност, повишена плачљивост, занимање 
за друштво се смањује. 

Узроци анорексије су различити, али се 
најчешће наводи измењен однос према 
сопственом телу. Тело или његови делови се 
доживљавају као велики, тешки, закочени, 
надувени. Мршаво тело представља доказ 
лепоте, моралности, памети, храбрости... 
Психолози сматрају да је ова болест симптом 
психолошких проблема, да често може бити 
начин да девојчице манипулишу родитељима, 
али и начин да покажу да их нешто озбиљно 
мучи. Стручњаци нису сигурни шта тачно 
изазива ову болест, али неки теоретичари тврде 
да је она последица подсвесног страха од 
сазревања. 

Теже и дуготрајне анорексије прате 
телесни симптоми: малаксалост, сува кожа, 
слаба покретљивост удова (руку и ногу), смањен 
пулс, изостајање циклуса, модар нос и врхови 
прстију, а понекад и крајња измршавелост. 

 
3. Булимија 
Реч булимија значи прождрљивост. Док се 
анорексичари изгладњују, булимичари се 
преједају. Оболели од булимије често узимају 
таблете за мршављење, лаксативе и диуретике 
да би смршали или сами изазивају повраћање. 
Један од узрока булимије је мајка која на 
други начин не уме да пружи љубав детету 
па почиње да га „кљука“ храном. Храна 
представља чин љубави и давања. Такође, 
претераним храњењем мајка ублажава свој 
осећај кривице јер је несигурна у улози мајке 
и има утисак да није довољно брижна. 
Прекомерним узимањем хране дете очекује 
да ће надоместити незадовољене 
емоционалне потребе, јер храна коју уноси 
има симболично значење љубави. Узимање 
хране може бити и начин ублажавања 
страха, нервозе и депресивности. 

1. Дијета  
Дијета представља сваку рестрикцију 

уноса хране која за последицу има смањење 
тежине и мењање облика тела. Мршаво тело 
представља идеал лепоте, што наводи 
девојчице и жене на драстичне кораке да би тај 
идеал достигле. Истраживања показују да чак 
80% адолесцената држи дијету. Рестриктивни 
начин губљења тежине утиче на ендокрини 
систем тј. лучење хормона који утичу на полни и 
интелектуални развој. Такође, често долази до 
нарушавања имунолошког система па те особе 
постају подложније разним обољењима. 
2. Анорексија (Anoreksija mentalis)  

Смањено узимање или одбијање неких 
или свих врста хране назива се анорексија. 
Може се јавити у свим добима живота, али је 
најчешћа у пубертету и то код девојчица.  
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Узимање хране може бити и начин ублажавања 
страха, нервозе и депресивности. 
 
 Ученице Економске школе попуниле су 
анкету и одговориле на питања које се односе на 
ставове у вези са држањем дијете и ставове 
везане за сопствени изглед. Анкета је 
спроведена у Економској школи на узорку од 45 
ученица првог, другог, трећег и четвртог разреда. 
 Када је у питању задовољство 
изгледом 6 ученица сматра да су мршаве, 27 
ученица сматра да има идеалну тежину, 10 
ученица сматра да има вишак килограма и њих 2 
да су предебеле.  
 Од 45 ученица њих 7 сматра да има 
идеалну тежину, њих 11 да би требало да се 
угоји, 22 ученице сматрају да би за идеалну 
тежину требало да смршају до 5кг, њих 4 да 
разлика између идеалне и тренутне тежине 
износи до 10 кг, док једна ученица сматра да би 
требало да смрша преко 10 кг за идеалну 
тежину. 

 На питање да ли држиш дијету 8 
ученица је одговорило потврдно, а њих 37 
негативно. Иако не држе дијету укупно 11 
ученица је одговорило да намерно прескаче 
оброке јер пази на своју тежину, а њих 17 да 
намерно избегава храну која садржи масноће и 
шећер. 

Када је у питању перцепција тела 2 
ученице су одговориле да се стиде свог тела, 
док 11 ученица избегава да носи одећу која 
истиче тело или поједине делове тела. Због 
забринутости у вези са изгледом 19 ученица је 
одговорило да их та забринутост тера на 
вежбање, а њих 14 да држе дијету. 

 Због разлике у тренутној и жељеној 
тежини девојке теже процењују своје тело и 
показују забринутост и незадовољство својим 
изгледом, тежећи да постигну идеалну жељену 
тежину. Превенција анорексије и осталих 
поремећаја исхране су здрави ставови према 
телесном изгледу и здраве навике у исхрани. То 
значи да редовно доручкујете, имате три оброка 
и две ужине, као и да уносите све хранљиве 
материје потребне за оптимално функционисање 
организма. 

 
Али девојке, не брините! Адолесценција 

је период када долази до бурних промена у 
телесном функционисању и физичком изгледу. 
Заволите своје тело, будите своје и изградите 
сопствени имиџ. Важније је да будете 
задовољне собом него да се допаднете остатку 
света! J 

 Марија Ђорђевић, психолог 
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Здраве навике у исхрани 
исхрану. 

 
Започните дан са доручком! 

Често се говори да је доручак најважнији 
оброк у дану. Сви оброци су једнако важни, али 
конзумирањем доручка омогућавате свом телу 
извор енергије и нутријената ујутро, у доба када 
је потребна највећа количина енергије за почетак 
дана! 

 
Редовност 

Прескакање оброка може довести до 
неконтролисане глади, која за последицу 
углавном има преједање. Таквим ритмом 
исхране одмаже се телу да одржи или стекне 
идеалну телесну масу. Дневно је потребно пет 
оброка: доручак, прва ужина, ручак, друга ужина 
и вечера. Ужине су међуоброци који би требало 
да буду мање енергетске вредности од три 
главна оброка. 

 
Смањите унос засићених масних киселина 

Засићене масне киселине у данашње време 
постале су окидач већине кардиоваскуларних 
болести, али ипак су потребне организму. Да би 
се избегао негативан учинак засићених масних 
киселина, исхрану је потребно обогатити уносом 
незасићених масних киселина и бавити се 
физичком активношћу. 

 
Солите мање 

У данашње време со је постала проблем 
због све веће учесталости хипертензије у свету. 
Како се со свакодневно користи у домаћинству и 
у многим производима на тржишту, све је теже 
одржати оптималан крвни притисак. 
Препоручена дневна количина соли износи 6 
грама. 

 
Покрените се 

Данас се врло често занемарује физичка 
активност због „канцеларијског“ начина живота. 
Како би одржали виталност и здравље мишићне 
масе, неопходна је редовна телесна активност. 
Свакодневна телесна активност је есенцијалан 
чинилац здравља и дуговечности организма. 

Марија Ђорђевић, психолог 

Много се прича о томе да треба водити 
здрав живот, усвојити здраве навике и учинити 
нешто да умањите ризике по ваше здравље. Када 
је у питању исхрана, потребно је доста 
реорганизације, труда, дисциплине да се све 
спроведе у дело како треба. Научници саветују 
усвајање одређених позитивних навика у 
исхрани да бисмо остварили дугорочну корист 
по наше здравље.  

Научници предлажу 10 правила за здраву и 
правилну исхрану: 

 
Разноврсност 

Разноврсност је врло битан чинилац у 
одржавању идеалне телесне масе и здравог тела - 
не постоји намирница која самостално може да 
задовољи целокупне потребе организма. 
Организму су свакодневно потребни протеини, 
масти, беланчевине, витамини, минерали, 
антиоксиданти и влакна, а оптимално ће 
функционисати када прими све наведене 
компоненте. Из тог разлога, разноврсна исхрана 
је темељ здравља. 

 
Умереност 

Код сваког оброка конзумирајте умерену 
количину хране. Тело можда не може да пробави 
и искористи онолику количину хране која се 
унесе током једног оброка, па се сувишне 
килокалорије складиште. Како бисте то 
спречили, потребно је да конзумирате 
разноврсне оброке у умереним количинама, пет 
пута на дан. 

 
Конзумирајте довољно житарица, воћа и 
поврћа 

Намирнице попут житарица од целог зрна 
дају оптималну количину енергије у дужем 
периоду током дана, па су на тај начин 
квалитетан извор енергије. Такође, житарице, 
воће и поврће садрже веће количине витамина, 
минерала и дијеталних влакана који имају 
позитиван заједнички учинак на опште здравље. 

 
Дневно конзумирајте отприлике 1,5 литра 
течности 

Препорука је сваки дан попити отприлике 8 
чаша воде. 

 
Одржавајте идеалну телесну масу 

Идеална телесна маса је индивидуална и 
зависи од антропометријских мера. Како би тело 
сагоревало више енергије и било што виталније, 
препорука је бавити се телесном активношћу 
сваки дан и бирати избалансирану и умерену 



 

 

ЕКОНОМАЦ 10 

Пишемо, стварамо... 

ЧОВЕК НЕСТАЈЕ, ДЕЛО ОСТАЈЕ 

 

Живео је човек скромно и радио вредно, 
Али на крају дана се осећао бедно. 

Мислио је човек да нема сврху, 
У трци са временом губио је трку. 

Желео је оставити нешто овом свету, 
Очајан, често је живео са алкохолом у дуету. 
Све се пролепшало када је упознао једну тету, 

Дала му је сврху и поправила штету. 
Убрзо је добио још један разлог, 

Његова тета родила му је човека малог. 
„Имам дете и жену, шта ми још треба од овога света“, рече човек, 

Па се сети родног места и реке преко које не иде ни једна цеста. 
Марљиво је радио, од уста одвајао, 

Самостално градио, ником ништа обећавао. 
Ретко је кући долазио, нико му породицу није пазио. 

Као да га је нешто обузело, 
Као да је тај мост део њега узео. 

Не примети нико како тај човек се труди, 
Никог није било помоћ да му понуди. 
Запоставио посао, породицу па и себе, 

Због трошкова градње ретко је имао шта да једе. 
Након пуно рада, муке и лошег здравља, 

Велики бели мост почео је да се усправља. 
Стојао је на реци мост, велики, бели, 

А покрај њега човек још већи. 
Мало сузе лије, мало се весели. 

Када мост заврши, врати се код својих, 
Он у кревету лежи, мост високо стоји. 

Убрзо мост открише мештани, 
Село процвета, преко моста сви путеви су ишли. 

Изградио је мост, али нико га не знаде, 
Услед брда проблема његово срце само стаде. 

Живот му је био тежак, смрт му није била лака, 
Овај несебичан гест запамћен је као Мост Незнаног Јунака. 

 

(инспирисано Андрићевом приповетком „Мост на Жепи“) 

    Радмило Вукадиновић, II/1 



 

 

ЕКОНОМАЦ 11 

Пишемо, стварамо... 

Куда иде овај свет? 

 

Како која година долази, свет се све више мења, а питање је: да ли свет иде у правом смеру? 

Сада је 21. век и много тога се разликује. Ако погледамо уназад, у односу на садашње време, 
видећемо да много тога није као сада. Технологија је напредовала, мода исто, и још пуно тога. 
Људи све постају некултурни и нељубазни. Када те виде на улици, иако те добро познају, неће да 
ти се јаве. Што се тиче технологије, она све више напредује и људи су у тренду. Већина људи би 
пре новац дали за неку ствар која је тренутно актуелна него за хлеб. Једна мисао каже: 
„Телефони су све тањи и паметнији, а људи се све више гоје и губе интелигенцију“. Тренутно је 
модерна и уградња силикона, али – сем жена, сада то раде и мушкарци. Постоји и мржња према 
другим народима и сукоби који се завршавају и смртним исходима. У вези са планетом Земљом 
може се рећи да је све више људи загађују и праве огромне депоније смећа. Због тога настају 
болести које имају смртан исход и које су све више присутне у многим земљама широм света. 

Требало би добро да размислимо како се понашамо. Ако овако наставимо, ко зна да ли ће 
још увек постојати места на којима ћемо живети?   

Милан Јаћовић, I/1 

Има нечег дивног у томе што се живи 

 

Живот је највреднија ствар коју човек може да има, дар који треба да чува и ужива у њему. 

Живот је попут једног сата који куца и, све док тај сат куца, живот траје. Свака секунда 
представља неки догађај, дан, емоцију. Те секунде, догађаји су нешто што чини тај живот, 
испуњава га, оставља трајне последице. Али, свака та секунда је различита, због нечега посебна, 
битна. У противном, живот би био досадан, монотон, бесприметно би прошао, а да се у њему 
ништа није догодило што би било вредно помена. 

Да живот не би личио на празан бео папир, човек треба нешто да уради, оде негде, буде са 
неким, доживи нешто...Тако папир никад неће бити празан. 

Осећања, награде, успеси су мотивација да се нешто уради. Због тога треба живети јер 
увек постоји нешто што нисте још увек доживели, осетили, видели. 

Живот је сувише кратак да би се седело скрштених руку и чекало да се нешто деси. 
Потребно је да се устане и тражи тај тренутак задовољства који ће да попуни празну секунду 
живота и учини је посебном.  

Данило Леповић, II/1 



 

 

ЕКОНОМАЦ 12 

Пишемо, стварамо... 

„Сувишни човек“ у делима Бајрона и Пушкина 
 

Епоху романтизма обележили су, осим Шандора Петефија, Хајнриха Хајнеа, Виктора 
Игоа, и Џорџ Бајрон и Александар Сергејевич Пушкин. Бајрон и Пушкин имају у својим делима 
мотив који је доминантан у епоси романтизма. То је мотив „сувишног човека“. 

Ликови беже од стварног света и повлаче се у природу, негде где ће бити сами. Јавља се 
осећање сплина: чемер, јад, туга. Главни ликови су подложни пороцима: пијанство, коцка; велики 
су заводници. Немају правих пријатеља па су често усамљени, нерасположени и бесни. Кивни су 

Млади у виртуелном свету 

 

Свакодневно сви проводимо гомилу времена на интернету, било на компјутеру или на 
мобилном телефону, било на друштвеним мрежама, било на игрицама или едукацији, свеједно. 

Сада могу да кажем како интернет користим за едукацију, проширивање сопствених 
хоризоната и слично, али то би само делимично била истина. Већину свог времена проводим на 
видео играма и друштвеним мрежама, а само мали део времена потрошим за едукацију на 
интернету. У виртуелном свету, у коме се налазим док играм видео игре, осећам се сигурно, 
безбрижно, заборавим на све околности у свом стварном животу, ма колико сурове биле. 
Фокусирам се на игру, заборављам на осећања.  Често кроз игру сретнем људе сличне себи са 
којима се конектујем, испричам, одиграмо партију и више никада се не „видимо“. По овоме што 
сам написао, виртуелни свет и није толико лош. Дозвољава нам да заборавимо на све и уживамо 
у погодностима које нам пружа. 

Али реалност је другачија. Виртуелни свет нам одузима  време, одаљава нас од блиских 
људи, штети нашем здрављу. Ја сам пре пар година био баш као један од младих које данас 
критикујем. Проводио сам дане на рачунару, хранио се нездраво и нисам радио ништа толико 
корисно. Ретко сам излазио, радије сам проводио време са виртуелним пријатељима у 
виртуелном свету него са стварним пријатељима у правом свету. Али, опет, био сам „присиљен“ 
на то. Породични проблеми су ме мучили, а ја сам од њих бежао вишесатним играњем видео 
игара. Наравно, поред свих тих негативних последица, ипак има и позитивних ствари. Добро 
сам научио енглески језик, упознао се са радом на рачунару у разним областима, као што су 
графички дизајн и видео продукција. Упознао сам доста људи са којима сам и данас у контакту. 
Тако сам успео да из нечег неприродног, нездравог извучем позитивне ствари по себе и данас се 
не кајем. 

Доста младих без сврхе троши време у вируелном свету. Одређени број њих научи неке 
корисне ствари. Виртуелни свет је и позитиван и негативан по младе, све зависи од тога како и 
за шта га користимо. 

Радмило Вукадиновић, II/1 



 

 

ЕКОНОМАЦ 13 

Пишемо, стварамо... 

на свет, људе, кивни су на све што их окружује. Спас траже у неким непознатим крајевима, у 
природи, као што су урадили Евгеније Оњегин и Алеко, или пак одлазе на дуга путовања као 
Чајлд Харолд. 

Писци су описали те ликове јако детаљно и живописно у својим делима јер су и сами 
писци, Бајрон и Пушкин, били бунтовници и зато се поистовећују са главним ликовима у својим 
делима. 

Алеко је незадовољан својим животом и жели да то поправи животом чергара. Упркос 
жељи да се промени, у њему и даље чучи пређашњи, градски живот. Те своје некадашње „навике“ 
доноси у до тада миран живот чергара и уништава мирну идилу циганског живота. 

Евгеније Оњегин је побегао у село. Упознао је добре људе, али и у њему постоје грдаски 
критеријуми који ће га касније коштати љубави и мира. 

Ови ликови су себични. Није их брига за остале. Животне проблеме решавају бегом и тако 
показују кукавичлук. У остваривању циљева и среће спутава их само једно – некадашњи живот. 

Од ових ликова можемо пуно научити. Можемо научити како не треба бежати од 
проблема већ их треба решавати, На грешкама се човек учи. 

Сандра Смиљковић, II/1 

Сведоци смо многобројних збивања која потресају свет 
 

Данас се у свету дешавају многе ружне ствари које све више потресају свет. Сваког дана 
смо сведоци да нас дешавања у свету воде низ странпутицу. 

Многобројни догађаји нас удаљавају од друштва јер, после свега, народ се плаши да уђе у 
комуникацију са другим особама. Сваког дана у медијима слушамо о терористичким нападима, о 
насиљу над женама, над децом, о дискриминацији. Све то ствара једну ружну слику о нама као 
народу. Ружне вести су преплавиле и оно мало лепих које чујемо. Мислим да би било боље за све 
нас када се не бисмо удаљавали од проблема, већ кад бисмо се суочили са њима и покушали да их 
решимо У целом свету дешава се насиље над вршњацима и свакодневно слушамо о томе. Када би 
нека земља, макар била она и најмања, покушала да окрене свет ка лепшим стварима, мислим 
да би свест људи била другачија и да би били одлучнији у својим одлукама. На жалост, ми као 
народ немамо храбрости да урадимо нешто, нешто што ће користити друштву и свету. Јер 
мислимо да би нас осуђивали због тога. Мислим да можда чак и оволико напредна технологија 
омогућава много потресних ствари које се дешавају. Већина становника на друштвеним 
мрежама види неке делове насиља, и онда ради исте те ствари. Када би се цео свет мање 
обавештавао о свим тим насилним дешавањима, ситуација би сигурно била мало другачија. 
Живот би био мирнији, народ  би био сложенији, не би било толико свађа око нас. Ипак, сведоци 
смо да се то ипак дешава, иако то не желимо. Такође сведочимо како се сваког дана нечији 
млади живот угаси нечијом кривицом. И само друштво је окренуто ружним стварима. Наше 
одлуке су огледало нас самих. И шта год ми урадили, то показује какви смо ми. 

Када бисмо се мало окренули око себе и видели шта и како се дешава, када бисмо 
покушали нешто да променимо својим поступцима, свет би изгледао много лепше. Тада би 
свима послали јасну слику како се треба понашати. И како свет треба да изгледа. 

Мирјана Радоичић, II/1 



 

 

ЕКОНОМАЦ 14 

Хајде да будемо стручни! 

СРЕДСТВА ЕКОНОМСКЕ ПРОПАГАНДЕ 

 

Пропагандно средство је физички облик и основни носилац пропагандне поруке. 
Подела пропагандних средстава може се извршити према обухватној систематизацији коју 
је дао Ј. Судар. По његовој подели, можемо разликовати следећа пропагандна средства: 

· огласи, 
· пословно   - пропагандна средства, 
· директна пропагандна средства, 
· репрезентативна средства, 
· спољна пропагандна средства, 
· пројекциона пропагандна средства, 
· акустична пропагандна средства, 
· остала пропагандна средства. 

 

Оглас подразумева штампану пропагандну поруку. Оглас је 
старо и најчешће коришћено средство. Елементи огласа су: наслов, 
текст и илустрација. Наслов је главни елемент јер треба да привуче 
пажњу читалаца. Наслов се пише бираним, нарочитим врстама 
слова. Текстом се саопштава основна идеја поруке. Њиме треба 
створити одређену слику о производу, карактеристикама и 
предностима. Илустрација је важан елемент огласа јер и она има за циљ да привуче пажњу 
читалаца како би оглас тада био уверљивији. За илустрацију огласа користи се производ, 
део производа, производ у употреби и слично. 

Пословно пропагандна средства предузеће користи у свом пословању, као што су 
пословна писма и меморандум, коверте, гаранције и друга пословна документација. 

Директна пропагандна средства зову се тако јер долазе директно у руке оних 
којима је намењена. То су, на пример, каталози, брошуре, пропагандно писмо, ревије. 

Репрезентативна пропагандна средства користе се у циљу репрезентације, 
унапређења продаје и обележавања одређених пригодних догађаја која су у вези са 
пословном активношћу предузећа. То могу бити календари са инфо – пропагандним 
текстом, честитке, пропагандни поклони и слично. 

Спољна пропагандна средства су најстарија и њихов настанак припада далекој 
прошлости. Најпознатија међу тим средствима су плакати, пропагандне табле (пано) и 
светлосна пропагандна средства. 

Пројекциона пропагандна средства су пропагандни филмови, дијапозитивни и 
дијавива филмови. 

Акустична пропагандна средства су поруке изражене говором, музиком, звучним 
сигналима и ефектима. 

                             Јана Ђорђевић, IVразред 
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Ликовни радови 

Марко Килибарда 

Марко Килибарда 

Марко Килибарда 
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Ликовни радови 

Александар Михић 

Милица Пешић 
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Ликовни радови 

Михајло Ристић 
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Препоручујемо... 

Владимир Кецмановић, Осама 
Приповедач ове потресне приче, стари муслиман из Босне, 
исповеда свој живот некадашњем земљаку с којим се сусрео у 
Америци, где је доспео после ратова и распада Југославије. 
Ова прича као да призива повест о Ћамилу и Џем – султану, 
само на овим просторима и у скорашње време, и у овдашњој 
„проклетој авлији“. 
 
 
 

Херман Хесе, Демијан 
Танана повест о сазревању и уласку у живот, о добру и злу, о 

подвојености личности, о пролажењу тешким путевима 
сазнања да би се остварио сопствени идентитет. Тема је 

блиска младима и пријемчива сваком читаоцу. 
 

 
Џорџ Орвел, Животињска фарма 
„Све су животиње једнаке, само су свиње мало једнакије од 
осталих!“ 
 
 
 
 

Срђан Ваљаревић, Лист на корици хлеба 
Књига настала једног лета када је аутор има 
само 22 године. То је роман – мозаик, слика 

света виђена очима детета. Писац је младић који је 
остао дете и то је велика вредност ове књиге о 

одрастању. 
 
 
Данијел Глатауер, Кад дува северац 
Најчаробнији и најпаметнији дијалог савремене књижевности. 
Неописиво романтичан и духовит роман. 
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Препоруке за гледање 

Повратник (The Revenant) 
Жанр: драма/авантура; режија: Алехандро Инариту; улоге: 
Леонардо ди Каприо; опис: епска авантура преживљавања једног 
мушкарца која приказује огромну снагу и вољу људског духа 
 

 
Параноја у Лас Вегасу (Fear and Loathing in Las 

Vegas) 
Жанр:  комедија/психоделични трилер, режија: 

Тери Гилијам, улоге: Џони Деп, Бенисио дел 
Торо; опис: занимљива прича о двојици јако необичних 

интелектуалаца које је изнедрила хипи култура 
 
 
Спектар (Spectre) 
Жанр: акција; редитељ: Сем Мендес; улоге: 
Данијел Крег; опис: 
још један добар „бондовски“ филм  
 
 
 
 

Небо изнад нас, домаћи филм 
Жанр: драма; редитељ: Маринус Грутхоф; улоге: Нада 

Шаргин, Никола Ракочевић; опис: живот главних јунака 
и њихови међуљудски односи током НАТО 

бомбардовања Србије 1999. године 
 

 
Бездушни, руски филм 
Жанр: крими; режија: Роман Пригунов; улоге: Данило 
Козловски, Артем Михалков; опис: прича о 29 – огодишњем 
врхунском менаџеру Максу који је сигуран у свој апсолутни 
успех, али...цео његов свет почиње да се руши... 
 

Милија Јевремовић 
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Занимљивости о...  
Људском телу 

1. Сваке године срце откуца око 40 милиона пута. 
2. Лево плућно крило је мање од десног да би направило места за срце. 
3. Нос и уши настављају да расту током целог живота. 
4. Људска бутна кост је јача од бетона. 
5. Сваки човек има јединствен отисак језика, баш као и отисак прста. 
6. Једини део тела који не може да се обнови је зуб. 
7. Сваке секунде се уништи између три и пет милиона крвних ћелија. 
8. Тело настаје као сићушна честица, оплођена јајна ћелија, чија се величина 

повећа преко пет милијарди пута док не постане потпуно одрасла особа. 
9. Када би се распрострла, кожа одрасле особе прекрила би око 2 метра 

квадратних, што је отприлике површина стандардног кревета за једну 
особу.  

10. Лице има преко 50 мишића помоћу којих правимо изразе. Потребно је око 
20 мишића да бисмо се насмешили, али преко 40 да бисмо се озбиљно 
намрштили. 

11. Скелет одрасле особе има 206 костију – али скелет бебе има преко 340. То 
је зато што како тело расте, неке одвојене кости се спајају и постају једна 
кост. 

12. Тело има преко 200 зглобова. Највећи су кукови и колена. Најмањи су 
између сићушних костију у ушима, које нам помажу да чујемо. 

13. Људски нос може разликовати преко 10 000 различитих супстанци. Пси 
осећају мирисе који су 10 000 пута слабији од оних које региструју људи. 

14. Када би се отвориле и рашириле, 300 милиона алвеола у плућима покриле 
би површину величине пола фудбалског терена.  

15. За годину дана особа поједе храну око десет пута тежу од свог тела. 
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Логички задаци 

1      Од 6 шибица направите 4 троугла. 

 
 

2 Првог дана, на језеру се расцветао прелеп локвањ. Сваки дан након тога, број локвања би се удвостручио. 
Двадесетог дана цело језеро је било покривено локањима. Ког дана је тачно пола језера било покривено 
локвањима? 
 

 
 

3 Откриј правило и настави низ:   Ј, Д, Т, Ч, П, Ш,..... 
 

4 Седе мушко и женско на клупи и приђе једна жена и каже: „Добар дан мужу и жено“, а жена која је седела на 
клупи каже: „Нисмо ми муж и жена, него је моја мама родила његову маму“. Шта су они? 

 

5 Настави низ:  2, 9, 10, 12, 19, 20, 21, .... 
 

6 Ако у поноћ пада киша, може ли се очекивати да ће након 72 сата време бити сунчано? 
 

7 Напишите 0 помоћу три 4. 
 

8     Шпијун покушава да уђе у замак, али на вратима је чувар и за улазак је на његово питање неопходно знати 
тачан одговор. Да би пробао да схвати о чему се ради и како ће знати одговор, шпијун одлучи да 
прислушкује док други улазе: 

- Првој особи чувар каже 20 она одговори 11 и уђе. 
- Другој особи чувар каже 16 она одговори 8 и уђе. 
- Трећој особи чувар каже 10 она одговори 5 и уђе. 

  Шпијун је схватио! Крене према улазу, чувар му каже 20 и он одговори 10 и, нажалост бива ухапшен. Шта 
је требало да одговори? 
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Шаљив  IQ тест 

1. Ако легнеш у 8 сати и навијеш сат да ти звони у 9 сати, колико ћеш спавати? 

2. Да ли у САД постоји 25. децембар? 

3. Ако имаш у кутији само једну шибицу и улазиш у мрачну собу где се налазе: петролејка, 
плинска светиљка и пећ на дрва, шта ћеш прво запалити? 

4. Неки месеци имају 30, а неки 31 дан, колико месеци у години има 28 дана? 

 5. Шта пише на новчићу од три динара? 

6. Доктор ти је дао три таблете да пијеш једну сваких пола сата. Колико ћеш дуго пити 
таблете? 

7. Сањаш да си у тамном тунелу, с једне стране долази воз, а са друге змај. Шта ћеш 
учинити? 

8. Шта је било пре 1945. године? 

9. Да ли је могуће у САД венчати се са сестром своје удовице? 

10.Ако бациш црвени камен у Црно море, шта ће се догодити? 

11. Ти си ми син, а ја ти нисам мама, шта сам ти ја? 

12. Ако се човеку одсече десна рука, колико му прстију остане? 

13. Авион се срушио на канадско - америчкој граници. Где ће се сахранити преживели 
путници? 

14. Колико рођендана има мајка троје деце? 

15. Јабука има три гране, свака грана има три гранчице, свака гранчица има три плода, 
сваки плод има три коштице. Колико крушака има на стаблу? 

16. Колико пута у току 24 сата (једног дана) минутна казаљка пређе изнад сатне казаљке? 

17. Ако данас у подне пада киша, може ли се за 36 сати очекивати сунце? 

18. Петао снесе јаје на српско - хрватској граници. Чије је јаје? 

19. Колико је 10 и 30? 

20. Да ли се каже: жуманце је бело или жуманце је бијело? 

21. Учествујете у трци. Престижете другу особу. На ком сте Ви месту? 

22. Ако престигнете последњу особу, онда сте...? 

23. Израчунајте без дигитрона или оловке: Узмите 1000 и додајте 40. сад додајте 30. 
Додајте опет 1000. сад додајте 20. А сад додајте још 1000. Сад додајте 10. Колико је то 
укупно. 

24. Маријин отац има 5 ћерки: Нана, Нене, Нини и Нoно. Како се зове пета ћерка? 

УВОДНА РЕЧ 
 

Драги наши економци,  

дуго очекивани број Економца је стигао!!! 

 Нови Економац посвећен је свим 
ученицима наше школе, а посебно 
матурантима који полако приводе своју 
средњу школу крају и спремају се за нове 
животне изазове. Желимо им сву срећу у 
даљем путовању кроз живот, да савладају све 
изазове, да остваре све своје жеље и да буду, 
пре свега, добри људи. 

У овом броју Економца доносимо 
мноштво лепих текстова, што занимљивих, 
што стручних. И овог пута потрудили смо се 
да будемо занимљиви, маштовити, 
креативни, духовити и инспиративни за нова 
и нова читања. Овај број часописа долази 
пред сам крај школске године као подсећање 
на све оно што је наша школа радила и 
остварила у протеклом периоду. 

У овом броју имаћете прилику да 
осетите чари екскурзије на којој су били 
наши матуранти. Ученици наше школе 
путовали су у Београд ради посете Народној 
банци Србије. Овај број Економца сигурно да 
привлачи пажњу и радовима наших ученика, 
и литерарним и ликовним радовима. 
Економац вам доноси и веома користан текст 
о опасностима које са собом повлачи 
неправилна исхрана. И овога пута наш 
часопис се потрудио да вам помогне да 
одлучите коју ћете књигу најпре прочитати 
или који ћете филм одабрати да погледате.  

Економац свим ученицима жели што 
боље оцене, успешан завршетак школске 
године и леп и пријатан одмор. Надамо се да 
ћете уживати листајући наше странице. 

Прелиставање може да почне.... JJJ 
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Решења – логички задаци: 

1.  

2. Двадесетог дана цело језеро је било 
покривено локвањима. Претходног дана је број 
локвања био пола мањи. Стога је тада, 
односно 19-ог дана пола језера било 
покривено локвањима. 

3. С  - Један, Два, Три, Четири, Пет, Шест, 
Седам 

4. Тетка и сестрић 

5. 22, јер сви бројеви почињу на слово д. 

6. Не, јер ће после 72 сата бити 12 сати ноћу, а 
ноћу сунце не сија. 

7. (4-4)x4=0  

8. 8 – јер реч 20 има 8 слова. Пребројите 
остале  

Решења – шаљиви IQ тест 

1. 1 сат    
2. Да    
3. Шибицу    
4. Сви    
5. Не постоји новчић од три динара    
6. Сат времена    
7. Пробудити се  
8. 1944. Година    
9. Не, јер си већ мртав, будући да ти је жена 
удовица  
10. Потопиће се   
11. Тата  
12. 15 прстију  
13. Нигде, јер преживели нису мртви   
14. 1 рођендан, свој   
15. Ни једна, јер на јабуци не расту крушке   
16. 22 пута    
17. Не јер ће бити поноћ   
18. Петао не носи јаја  
19. Пола једанаест  
20.  Ни једно, ни друго: жуманце је жуто. 
21. Ако сте одговорили први, нисте у праву! 
Други. 
22. Како можете да престигнете последњу 
особу? 
23. Јесте ли добили 5000. Или 4050. Тачан 
одговор је 4100! 
24. Нуну? Не, зове се Марија. 

Pažnja 
Izgubili smo паца Бrku!!! Поsledni пут viden горе код vуlkaнiзера i oданde 
viше није vden. 

Lepa kuca наш Брка 

Брка има:  
плави оči                        
беz boju je 
има крпељи 
буве 
цвиli kad гударiш   

  reп  
УПОМОЂ! 

 

КО ГУ НАЂЕ НЕК МУ ОСТАНЕ. 

David, Ćeba, Kostić, Gaja II3  
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