
Д Е Ш А В А Њ А 

 

 ПРЕДУЗЕТНИЧКИ ДАН 29.09.2017. 

 

 

РАДИОНИЦЕ:  

 Осигурај свој успех 

 Кувајте са нама 

 Бизнис етика 

 Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

 Биоскоп поново ради 

 Ученичка компанија 

 Љубавна математика 

•  ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА  

– Марија Јањушевић, KIDSTER,  

– Урош Јанковић, WOODLINE,  

– Срђан Радојичић, ONEASSESMENT 

 

http://www.getkidster.com/
http://woodlineds.com/
https://www.oneassessment.com/


 



УЧЕСНИЦИ У ПРЕДУЗЕТНИЧКОМ ДАНУ: 

• 4 РЕВИЗОРСКЕ КУЋЕ (KPMG, E&Y, Deloitte, PWC – 80 

волонтера) 

• Сви наставници школе 

• Учествовало око 240 ученика ( радионице и 

организација) 

• Учешће родитеља 

• Посета : Габријела Грујић – помоћница министра (дуал) 

и Владимир Џамић – државни секретар МНПТРа 

 

  



КРЕЧЕЊЕ ШКОЛЕ 

 
Више од 100 волонтера је у петак, 29. септембра учествовало у кречењу и 

опремању кабинета за предузетништво, још две учионице школе, ходнику и 

фарбања клупа у дворишту. 

               

ПРЕ И ПОСЛЕ  

 

 



Радионице: 

 Кувајте са нама 

 

(ученици првог и другог разреда Пете економске школе „Раковица“) 

 Бизнис етика 

 

(ученици првог и другог разреда Пете економске школе „Раковица“) 

  



 

Кабинет за предузетништво 
 

Пета економска школа „Раковица“ у Београду, 29.септембра 2017. године 

добила је Кабинет за предузетништво, први који је уређен по светским 

стандардима и опремљен садржајем неопходним за састанке, презентације, 

производњу, тимске активности и јавне наступе. 

 

Кабинет је уредила и опремила „Зелена четворка“, односно запослени у највећим 

светским ревизорско-консултантским кућама- KPMG, Deloitte, 

PricewaterhouseCoopers и Ernst & Young. 

            

  



На крају дугог и напорног дана пријало би мало музике и плеса 

 

 

(ученици и запослени Пете економске школе „Раковица“) 

  



 ГОСТОВАЊЕ НА ТВ ПИНКУ- СВИТАЊЕ, 02.10.2017. 

 

 ГОСТОВАЊЕ ТЕЛЕВИЗИЈЕ N1 – 04.10.2017. 

 

  



XXI научна конференција  

“Образовне промене у Србији – изазови и перспективе” 

20.10.2017. Економски факултет – приказ истраживања 

„Ученичка компанија – изазов за све“ 

Сњежана Ђурђевић, наставник економске групе предмета и Александра 

Стевановић, психолог школе реализовале су испитивање у утицају учешћа у 

секцији Ученичка компанија на развој ученика али и наставника и приказале 

добијене резултате на овој научној конференцији. Испитивање је спроведено на 

нивоу Републике Србије и у њему је учествовало 174 ученика и 95 наставника. 

 

 

  



 ПОСЕТА САЈМУ КЊИГА- 25.10.2017. 

У календару културних дешавања југоисточне Европе централно место крајем 

октобра већ деценијама припада Међународном београдском сајму књига. Ова 

регионално највећа манифестација посвећена књизи бави се промоцијом 

књижевног стваралаштва и образовања, културном разменом са иностранством и 

покретањем актуелних књижевних и друштвених питања. 

 

                       

 

 

  



 МЕФ – ЛИГА ЗНАЊА 
Шта је МЕФ Лига знања? 

Циклус такмичења од 5 кругова у различитим областима како бисте сви имали 

једнаке шансе да се искажете у ономе у чему сте најбољи, без обзира на то да ли 

идете у стручну школу или у гимназију. Добијате прилику да се опробате у 

маркетиншким предлозима, реторичким вежбама, друштвеним играма, 

предузетништву да бисте све научено исказали у финалном кругу – БИЗНИС ПЛАН! 

              

-МЕФ Лига знања састоји се од следећих нивоа: 

• I круг – СТУДИЈА СЛУЧАЈА (7.11.2017.)– ОСВОЈЕНО ПРВО МЕСТО 

• II круг – ДЕБАТА  

• III круг – ДРУШТВЕНЕ ИГРЕ  

• IV круг - ПРЕДУЗЕТНИШТВО  

• V круг – БИЗНИС–ПЛАН. 

 

(Ученици Пете економске школе „Раковица“)  



 Израда бизнис плана и ученичко предузетништво, 

04.11.2017. 

Такмичење у изради бизнис плана – у току 

50 ученика (35 ученика четвртог разреда и 15 ученика трећег разреда). 

 

           

 

  



 Радионица Црвeни крст-07.11.2017. 

У школи је 16 ученика трећег разредапохађало обуку Прве помоћи 

         

 

 

  



 Пројекат БУДИ ДИРЕКТОР НА ЈЕДАН ДАН 

Ученици и запослени Пете економске школе „Раковица“ у сарадњи са 

студентима Економског факултета у Београду организовали су пројекат за 

ученике – Буди директор на један дан. 10 ученика трећег разреда учествоваће 

у реализацији пројекта 13.12.2017. године и преузима  функцију директора. У 

току финалног дана ученици ће у две смене обављати неке од послова које 

обавља директор школе у циљу бољег упознавања са одговорностима 

функцијом директора. 

  

  



 СТАРТИТ РАДИОНИЦА – ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО,  

8.11.2017. 

12 ученица трећег разреда 

 

  

  



 

 Пројекат МПНТР-а “СЕЛФИ” 

реализован током октобра 2017., под окриљем Европске 

комисија, у циљу стандардизације онлајн упитника везано за 

дигиталну зрелост школе у Србији. Узорак ученика су чинили 

ученици 2., 3. и 4. разреда – укупно 201 ученик и сви наставници, 

стручни сарадници и директор школе 

 

  



 20.11.2017. – представници Ученичког парламента Пете 

економске у Народној скупштини – поводом Светског дана 

детета 

 

 

  



• 23.11.2017. Гостовање Др Вељко Мијушковић – “Како бити 

успешан менаџер” 

• 28.11.2017. Др Дејан Ерић – Увод у свет берзи и берзанског 

пословања – Ко добија, а ко губи” 

• Присутно око 200 ученика 

 

 

 ПРЕДУЗЕТНИК У СРЕДЊОЈ! 

- приказ наученог - 

 

 

  



 Хуманитарне акције у школи: 
 ДОБРОВОЉНО ДАВАЊЕ КРВИ-26.10.2017. - 35 ДАВАЛАЦА 

 Коста Галин - дете наше бивше ученице 

 САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ - Чеп за хендикеп(120 КГ) 

                       

 

 



 


