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РЕНОВИРАЊЕ И ДОГРАДЊА Д ПАВИЉОНА

ОТВАРАЊЕ 
РЕНОВИРАНОГ 
Д ПАВИЉОНА
Пресецањем свечане врпце, 21. марта 2022. 

године, новоизграђени објекат су отворили министар 
просвете, науке, и технолошког развоја Бранко 
Ружић, градоначелник Пожаревца Саша Павловић и 
директор Пољопривредне школе са домом ученика 
"Соња Маринковић" Слободан Стојићевић.

Дом ученика Пољопривредне школе "Соња 
Маринковић" у Пожаревцу добио је 12 нових 
соба, тј. повећање капацитета за 35 места.

Поред проширених капацитета, Дом ученика 
добија и нови магацински простор, савремену 
кухињу опремљену најновијом опремом за 
спремање хране, као и радионицу за прераду 
меса и радионицу за прераду млека за потребе 

практичне наставе наших ученика. Такође, потпу
но је реновирана сала за ручавање.

У приземљу новог објекта налази се мулти
функционална сала, клуб ученика, као и про
сторија за слободне ученичке активности (фитнес, 
стони тенис). Цео објекат опремљен је модерним 
разгласом и озвучењем.

Приликом отварања дограђеног дела Дома 
ученика министар просвете, науке, и технолошког 
развоја Бранко Ружић похвалио је добру сарадњу 
школе и локалне самоуправе са МСинистарством 
што је довело и до реализације овог пројекта. 
Вредност пројекта је износила око милион евра, 
а у току је и набавка намештаја за овај објекат.
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РЕНОВИРАЊЕ И ДОГРАДЊА Д ПАВИЉОНА

ДОБРИЦА 
ФИЛИПОВИЋ
Пројекат смо започели 2014. године, са ци

љем да се застарели објекат замени новим, 
тј да се изврши реконструкција и унапреди 
постојећи објекат. Добијен је објекат по највишим 
стандардима који задовољава све потребе 
ученика за живот и рад у Дому.

Поред ученика боље услове рада добили су 
и запослени у Дому. Стављањем у функцију овог 
објекта омогућиће се боља организација рада 
Дома ученика. Интересантно је, да је баш у години 
јубилеја  25 година постојања Дома, свечано 
постављен камен темељац ( 3. фебруара 2021. 
године). Овим пројектом заокружен је смештајни 
капацитет Дома, односно максимални капацитет 
у наредном периоду биће 208 места. Ипак, ми 
настављамо даље да сањамо наше снове.

Партерно уређење Дома, гасификација, уре
ђење спортских терена и ограђивање Дома 
ученика су наши планови за будућност које ћемо, 
надам се, успети да остваримо.
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ДОГАЂАЈИ

ДАН 
ШКОЛЕ
У оквиру обележавања Дана Пољопривредне 

школе са домом ученика "Соња Маринковић" 
школу је посетио и министар просвете, науке 
и технолошког развоја Бранко Ружић, који је у 
свом обраћању посебну пажњу ставио на дуално 
образовање. "Мислим да је ово један прави 
пример како се може постићи та синергија. Како 
да одговоримо и теоријским и практичним знањем 
на потребе тржишта рада. Како да отворимо 
неке нове перспективе и за ову школу и за све 
друге школе. Подсетићу вас да од ове академске 
године имамо и високо дуално образовање и 
да у том смислу напредујемо крупним корацима 
напред," истакао је министар.

У свом обраћању присутнима директор школе 
Слободан Стојићевић изнео је планове и циљеве 
за наредни временски период. Реконструкција и 
адаптација кровне површине и фасаде на старој 
школи и сали, партерно уређење око новог 
објекта у Дому ученика, набавка трактора и 
набавка комбајна су само неки од планова које 
школа има за наредни период. 

"Подржавали смо и подржаваћемо све 
пројекте у којима школа учествује са циљем 
да својим ученицима поред теоријског пружи 
и практична знања. То је најбољи показатељ 
да град и школа раде са визијом која досеже 
и даље од школских клупа помажући младе 
пољопривреднике да након стеченог знања 
лакше направе прве самосталне кораке. Као 
локална самоуправа, заједно са школом као 

партнером у подстицању пољопривреде овог 
краја разумели смо да морамо створити још боље 
услове за будуће пољопривреднике,"  рекао 
је председник Скупштине града Пожаревца 
Предраг Мијатовић.

Јубиларне награде за 10, 20, 30 и 35 година 
рада добили су: Весна Ђокановић, Драгана 
Миловановић, Јелена Светић, Јасмина Андрић, 
Александра Тошић, Наташа Новаковић, Ма рина 
Митић и Радица Живковић. У пензију су ове 
године испраћени Марија Деветак, Слађана 
Бућковић, Јасминка Обрадовић, Златко Гулан и 
Видоје Вукашиновић.

Дан школе су својим наступом улепшали и 
чланови музичког састава. 

Такође, присутни су у холу школе могли да 
погледају и изложбу слика еминентних уметника 
који стварају широм Србије. Изложени радови 
настали су на Ликовној колонији "Пожаревац у 
срцу српских уметника". 
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РИЗНИЦА

ЗАДРУГА 
ПОЧЕЛА 
СА РАДОМ
Ученичка задруга ,,Ризница” званично је 

почела са радом. У склопу задруге, отворен 
је и клуб за запослене у којем ће се продавати 
производи наше школе. Преко ученичке задруге 
ће се набављати сировине, које се затим шаљу 
у пекару и након тога служе готови производи. 
Запослени у школи ће у клубу за запослене моћи 
да купе производе по економским ценама. 

Директорка ,,Ризнице” професорка Весна 
Васић истакла је да је главни циљ задруге да 
се унапреде знања, вештине и предузетнички 
дух код ученика наше школе. Такође, битно је да 
ученици стекну радне навике, и позитиван однос 
према раду и да ће ученичка задруга ,,Ризница” у 
томе сигурно помоћи. 

ДОБИЈЕНА 
СРЕДСТВА ЗА 
ЗАДРУГУ

Пројекат наше школе под називом ,,Унапредимо 
вештине за будућност” оцењен је по квалитету као 
други у Србији. Школа је добила финансијска средства 
за набавку машина, опреме и средстава за рад 
ученичке задруге. Уговоре средњим школама које 
су добиле средства за унапређење рада ученичких 
задруга доделио је министар просвете, науке и 
технолошког развоја Бранко Ружић. Ове године је 
средства добило 11 средњих школа за шта је издво
јено укупно 4 милиона динара. Средстава која су 
предвиђена за нашу школу износе 370 000 динара. 
У плану је набавка ,,хладног стола” као и сушаре за 
лековито биље и за воће и поврће.

Задруга наше школе ,,Ризница” са својим 
производима се представила на туристичкој 
манифестацији Смедеревска јесен. 

Д
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ДОГАЂАЈИ

СВЕТСКИ 
ДАН ЧИСТОГ 
ВАЗДУХА

Светски дан чистог ваздуха обележава се 3. 
новембра. Поводом овог дана Јавно предузеће 
Србија шуме даровала је саднице зимзелених 
биљака нашој школи. Један део посађен је на 
школскoj економији изнад спортских терена. 
Србија шуме у овој години обележава 30 година 
постојања и велики значај придаје заштити 
животне средине и производњи чистог ваздуха. 
Ову акцију подржао је и Град Пожаревац, 
тј. председник Скупштине града Пожаревца 
Предраг Мијатовић.

СББ ФОНДАЦИЈА 
ДАРОВАЛА 
САДНИЦЕ
Саднице храста лужњака, јасена и беле тополе 

засађене су у дворишту наше школе. Саднице је 
даровала СББ фондација у наставку свог пројекта 

,,Да шуме буде више. Да се лакше дише!” Про
јекат се спроводи на 16 локација у целој Србији, а 
укупно ће бити засађено 13 000 стабала.

ОБРАЗОВАЊЕ 
ОДРАСЛИХ
Пољопривредну школу са домом ученика 

,,Соња Маринковић” посетили су представници 
Министарства образовања из различитих админи
стративних јединица Босне и Херцеговине као и 
представници Педагошког завода и Завода за 
образовање одраслих. Организатор ове студијске 
посете био је Филозофски факултет у Бео граду, 
одељење за педагогију и андрагогију  у сарадњи са 
немачким удружењем за образовање одраслих. Циљ 
ове посете било је упознавање учесника са системом 
образовања одраслих у Републици Србији. У нашој 
школи од 2012. године функционише Центар за 
континуирано образовање одраслих.

УРУЧЕНА 
УВЕРЕЊА
У оквиру пројекта за обучавање одраслих у 

сарадњи Пољопривредне школе са домом ученика 
,,Соња Маринковић” и Националне службе за 
запошљавање, уручена су уверења полазницима 
који су успешно завршили обуку за производњу 
белог пецива. Полазници обуке су била лица која 
се налазе на евиденцији Националне службе за 
запошљавање, а од стеченог образовања имају 
само основну школу.
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ДОГАЂАЈИ

ДАН РАДНИКА 
У ОБРАЗОВАЊУ
Поводом Дана радника у образовању додељена 

су признања за изузетне резултате постигнуте у 
васпитнообразовном раду. Признање је из наше 
школе добила Беба Ђорђевић, васпитач у Дому 
ученика Пољопривредне школе ,,Соња Маринковић”. 
Беба Ђорђевић ради као васпитач у Дому од његовог 
оснивања, тј. од 1996. године, дакле 25 година рада 
у нашој установи. Са радним искуством од тридесет 
две године у образовању и васпитању младих, врло 
је посвећена свом послу и труди се да ученицима 
боравак у Дому учини што пријатнијим. Своју љу
бав према фолклору и народној традицији, Беба 
Ђорђевић преноси и на станаре Дома кроз активност 
фолклорног ансамбла Дома ученика, који је један 
од малобројних са својим фундусом народне ношње 
за више кореографија. Овај фолклорни ансамбл је 
у више наврата освајао неко од прва три места на 
регионалним и Републичким такмичењима домова. 

МЕЂУНАРОДНИ 
ДАН ВОЛОНТЕРА
Хукић Виолета, Миљана Цвејић, Мишић Алекса

ндар, Глишић Александар и Јовановић Давид, ученици 

4/1 разреда наше школе, су у оквиру пројекта ,,Шта 
нам тешко - Млади су закон” освојили треће место у 
конкуренцији 12 воло нтерских пројеката. Они су својим 
пројектом у оквиру Међународног дана волонтера 
обележили наш школски парк (дрвеће) на латинском 
и српском језику (по називима). 

МЛАДИ 
ИСТРАЖИВАЧИ 
СРБИЈЕ
Ученици наше школе су представили пројекат 

који спроводе Млади истраживачи Србије  ,,Прва 
помоћ животињама”. 

Антић Наталија, Пановски Биљана, Васић Теодора, 
Ђорђевић Теодора и Арсић Анђела, ветеринарски 
техничари првог разреда, демонстрирале су како 
се пружа прва помоћ животињама у основним 
школама ,,Свети Сава” и ,,Доситеј Обрадовић”. Као 
подршка и стручна помоћ асистирали су професори 
Снежана Милосављевић и професор Иван Милош. 
Главне звезде били су ,,Снупи” и ,,Лео”, два дивна 
пса расе бинг и малтезер.

Васпитач Беба Ђ
орђевић

Пр
оф

. В
ес

на
 Ј

ов
ић

 с
а 

уч
ен

иц
им

а
,,П

рв
а 

по
мо

ћ 
ж

ив
от

ињ
ам

а”



9

ЕРАСМУС

УЧЕНИЦИ 
У СЛОВЕНИЈИ
Наша школа је трећи пут за редом прошла на 

конкурсу Ерасмус пројекта који је одобрила Темпус 
фондација. 15 ученика наше школе је добило 
прилику да током двонедељне посете Центру 
биотехнике и туризма ,,Грм” у Новом Месту у 
Словенији стекне нова знања и вештине о унапре
ђивању агротуризма употребом коња. Координатор 
пројекта био је проф. Иван Милош.

Поред предавања везаних за туризам и 
агротуризам, наши ученици су учествовали и у 
изради разних пројеката. Осим знања, учесници 
пројекта су из Словеније понели и заштитну 
опрему која њима остаје у трајном власништву 

(панталоне, заштитне кациге, јакне, итд.) као и ЕУРО 
ПАС сертификате. Комплетан боравак ученика у 
Словенији је за ученике и школу био бесплатан, а 
укупна вредност пројекта је 27 000 евра. 

Ученици су се са овог путовања вратили пуни 
позитивних утисака и лепих успомена, са надом и 
жељом да се слични пројекти реализују и у буду
ћности. Такође, план је да ученици стечена знања 
која су добили пренесу и својим вршњацима у Србији.

СЕКЦИЈА 
,,КОЊАРСТВО”
Ученици наше школе, секција ,,Коњарство” су 

организационо помогли одржавање фијакеријаде у 
оквиру туристичке манифестације ,,Бој на Пругову”. 

Током смотре парадних коња и запрега ученици су 
имали прилике да виде и да помогну у пријави такми
чара, да виде оцењивање, уручивање награда, али и 
да се провозају, наравно. Поред тога, Анђела Арсић 
је присутним учесницима смотре пренела утиске из 
Ерасмус+ пројекта ,,Унапређење туризма употребом 
коња” у коме је учестовала, који је финансиран од 
стране ТЕМПУС фондације (@fondacijatempus), али је 
и изнела неколико идеја како се ова манифестација 

Ученици на предавањ
у

Унапређивањ
е агротуризма употребом коњ
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ЕРАСМУС

може унапредити и оплеменити. Хвала ученицима који 
су лепо представили школу :

Мина Живковић, Маја Лозанчић, Анђела Арсић, 
Давид Живановић, Стефан Милош и Мирјани Ма
рковић, која је завршила нашу школу пре три године, 
сада је апсолвент на Високој струковној школи. 

ПОСЕТА КОЛЕГА 
ИЗ НОВОГ МЕСТА
Имали смо привилегију да нас посете коле

гинице из ,,Грм”а Ново Место  центра биотехнике 
и туризма, Вишје строковне шоле и Високе шоле 
за управљање подежеља ,,Грм” Ново место, 
Република Словенија. 

Разлог посете био је да у отвореном и срдачном 
разговору потврдимо дивну сарадњу у текућем Ера
смус пројекту, али и да договоримо нове пројекте, како 
кроз Ерасмус пројекте, тако и друге видове сарадње. 

Посету смо искористили да колегинице нашим 
ученицима представе своју школу и све предности 
сарадње са њима. 

После представљања ,,Грм”  а Ново Место, 
значаја ЕРАСМУС пројеката, срдачног разговора 
са наставни цима наше школе, колегинице су нам 
учиниле част и биле гости на церемонији отварања 
проширеног и адаптираног Дома ученика, који је 
отворио министар и први потпредседник Владе 
Републике Србије Бранко Ружић.

Делегацију су чиниле деканица Високе шоле 
вандредна проф. др. Леа  Марија Цоларич  Јакше 
и стручне сараднице дипл. ецц. Соња Милановић 
и унив. дипломирани инжењер пољопривреде Ана 
Марјановић. 

Секција ,,Коњ
арство”

,,Бој на Пругову”
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ПРОСЛАВЕ

ШКОЛСКА 
СЛАВА
Због поштовања епидемиолошких мера ово

годишња прослава школске славе обележена 
је у уском кругу радника школе. Овогодишњи 
домаћин славе био је Ненад Стојићевић, радник 
Дома ученика, коме је славу предао професор 
физичког Велибор Јанковић.

Надамо се да ћемо следеће године славу доче
кати у истом расположењу, само у много већем броју 
и уз организацију наших сада већ чувених квизова 
,,Од анатомије до матуре” и ,,Осам векова Српске 
провославне цркве 1219-2022”.

СВЕТИ ТРИФУН
Свети Трифун, слава виноградара и винара 

прославља се 14. фебруара, а наша школа од 2014. 
године, такође, узима учешће у овој манифестацији 
засновавши мали огледни виноград, на површини 
од 20 ари, са високо квалитетним винским сортама 
Каберне совињон, Мерло, Гаме и Тамјаника бела. 
Са ученицима и запосленима наше школе излазимо 
од тада да први пут у текућој години орежемо 
пар чокота винове лозе у школском, огледном 
винограду, и тиме започнемо радове у винограду 
за текућу годину. Орезане чокоте свештена лица 
полију црвеним вином и очитају молитву за бујност, 
родност, квалитет и одбрану од непогода, болести 
и штете. Том догађају присуствују ученици школе 
смерова пољопривредни техничар, као произвођачи 
сировине, као и ученици прехрамбеног техничара 
као прерађивачи истог у Божанско пиће, течну 
храну, вино. Наравно, ту су и ученици ветеринарски 
техничари као помоћници при извођењу мера неге у 
винограду, јер како каже народна изрека ,,Виноград 
је зао слуга, а лош господар”.

Потребно је пуно рада и залагања уз пре
тходно научено и усвојено знање о ,,животу” 
винове лозе, а и познавању слагања хране са 
вином, што наши ученици, из овог подручја рада 
добро науче, знају и даље преносе. 

Проф
. Велибор Јанковић

Радници Пољ
опривредне ш

коле

О
ре

зи
ва

њ
е



М
агдалена Пеш

ић, I место, оператер 
у прехрамбеној индустрији и Видоје 

Вукаш
иновић, саветник министра просвете 

М
ар

ко
 М

ит
ро

ви
ћ,

 I 
ме

ст
о,

 П
ек

ар
 

и 
Ви

до
је

 В
ук

аш
ин

ов
ић

, с
ав

ет
ни

к 
ми

ни
ст

ра
 п

ро
св

ет
е

Си
ни

ш
а 

Са
нд

уљ
ев

ић
, I

 м
ес

то
, м

ес
ар

М
ен

то
р,

 п
ро

ф
. Л

аз
ар

 М
ил

ет
ић

12

ТАКМИЧЕЊА

ТРИ 
ДРЖАВНА 
ПРВАКА
Пољопривредна школа са домом ученика ,,Соња 

Маринковић” била је домаћин XX Републичког 
такмичења из области производње и прераде 
хране у организацији Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и Удружења средњих школа 
подручја рада пољопривреда, производња и пре
рада хране. 50 ученика из 24 школе такмичило се 
у 4 различите области рада: прехрамбени техничар, 
оператер у прехрамбеној индустрији, пекар и месар. 

Такмичење је,  у свечаној сали нашег Дома уче
ника, отворио саветник министра просвете и дугого
дишњи директор наше школе Видоје Вукашиновић. 
Он је подсетио све присутне да је Пољопривредна 
школа са домом ученика најстарија школа ове врсте 
у Србији, и да ове године слави један заиста сјајан 
јубилеј, а то је 150 година постојања. 

Директор школе Слободан Стојићевић поже
лео је свима пуно среће као и да такмичење, које 
је 2 године одлагано због епидемије, прође у 
фер и коректном надметању. 

Ученици наше школе остварили су изванредне 
резултате победивши у чак 3 категорије. Уче ница 
трећег разреда Магдалена Пешић једина је на 
овом Републичком такмичењу имала максималних 
100 поена, освојивши прво место у образовном 
профилу оператер у прехрамбеној индустрији. 
Практични задатак оператера био је производња 
сока од парадајза. Ментор ученице била је про
фесорка Мирославка Хркаловић. 

Међу такмичарима образовног профила пе
кар, прво место заузео је ученик наше школе 
Марко Митровић. Задатак пекара био је да 
направе бесквасни производ  паштету. Ментор 
ученика била је наставница стручних предмета, 
а уједно и Марков разредни старешина Биљана 
Ђорђевић. Интересантно је да је ово први пут 
да је наша школа успела да освоји прво место у 
категорији пекар на Републичком такмичењу. 

Синиша Сандуљевић, још један ученик 
Пољопривредне школе са домом ученика ,,Соња 
Маринковић”, освојио је прво место у категорији 
месар. Радни задатак у кланици у Раброву био 
је расецање бута на најквалитетније делове 
свињског меса. Ментор ученику био је технолог 
и наставник стручних предмета Лазар Милетић. 
Интересантан је и податак да је и Синиши 
Сандуљевићу разредни старешина професорка 
Биљана Ђорђевић, која је тако у свом одељењу 
добила 2 државна првака.



Учесници XX Републичког такмилењ
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ТАКМИЧЕЊА

Ученици су током трајања такмичења били 
смештени у нашем Дому ученика, где су им 
у новоизграђеној свечаној сали и додељене 
награде и поклони након завршетка такмичења. 

II МЕСТО У 
РЕПУБЛИЦИ
У конкуренцији 21 ученика из целе Србије, 

Лука Којић, ученик наше школе, освојио је 2. 
место на Републичком такмичењу ученика 
образовног профила ветеринарски техничар. 
Ментор ученика била је професорка стручних 
предмета Весна Васић, која је имала само речи 
хвале за ученика: ,,Главни рецепт је труд и рад. 
Ја стално њима говорим да се сваки труд пре 
или касније исплати. То је вредан ученик који 
је увек све слушао шта му се говорило, учио је 
шта је требало да се научи, стабилан, посвећен 
раду, тако да сам ја била сигурна да ће Лука бити 
пласиран међу прва 3 ученика.”

,,Не планирам овде да станем, планирам да 
се остварим у овом послу и да упишем факултет. 
Мислим да је Пољопривредна школа одлична и да 
свако ко упише ову школу има сјајне предиспозиције 

да упише било који факултет који пожели. Имамо 
професоре који одлично знају да пренесу знање”, 
изјавио је ученик Лука Којић за САТ телевизију 
поводом свог успеха. 



ГОДИНА 
ЈУБИЛЕЈА

У освит српске државотворности и просвете, само десет година након оснивања Полугимназије у 

Пожаревцу, 10. октбора 1872. године, управо у делу зграде Полугимназије рад је започела и Земљоделско

шумарска школа. Данас када славимо 150 година постојања школе, време је за ретроспективу, поглед унатраг, 

у године великог усхићења, ентузијазма и полета, устројавања државе, али и године ратне и послератне, ове 

актуелне, све наше године које су нас довеле до садашње разине нашег узрастања и развијања.

У питомој пожаревачкој вароши, престоном граду крај плодоносне стишке равнице, одвајкада 

богате и житоносне, хлебозарне, која је потврђивала антејску везаност нашег човека за земљу која 

храни и рађа настала је Земљоделско  шумарска школа, којој је пожаревачка општина обезбедила 

зграду за интернат, шталу за стоку, просторију за смештај пољопривредних алатки и машина и 

земљиште за узгајање ратарских и повртарских култура, а све на ползу своме народу да се обучи 

и напредује у овом богомданом занимању. Многи наши писци, фолклорни реалисти попут Јанка 

Веселиновића или пак модерни романописци попут Добрице Ћосића, нпр. у ,,Коренима”, говоре о 

тој исконској, коренској вези српског човека, сељака за земљу, питање крви и питање наследника. 

Често кажемо да не живи човек само о хлебу и да је наша личност изнијансирана у својој ипостаси, 

али српски сељак одувек је волео своју земљу, као што каже и Десанка Максимовић у својој песми 

,,За себра”, ,,Што ниче и умире као трава”, итд.Тај црљени изглед земље и стишких ратара, копача, 

који из црне земље убирају бело жито понајбоље је осећао и описивао стишки бард Србољуб Митић.

У Пожаревцу, крај Љубичева, где су узгајани коњи племените расе и одрастали млади кнежеви 

синови на имању књегине Љубице, на обуку су одлазили и млади пољопривредници, са посебном 

пажњом на гајење поврћа. Из Пожаревца Земљоделскошумарску школу завршили су: Милутин С. 

Бранковић, Велимир Марјановић, Игњат Тодоровић, Ђорђе Протић, Милан Богдановић, Михаило 

Стевановић из Брежана, Станислав Станисављевић и Душан Стојановић  Агајевтић, син првог 

управника ергеле Љубичево Јевте Стојановића  Агајевте. Свршени ученици у практичном животу 

показали су се као одлични стручњаци. Професори Земљоделскошумарске школе и свршени питомци 

ширили су савремене сорте пшенице, ражи, кукуруза и поврћа. Под утицајем предавања и практичног 

рада професора Земљоделскошумарске школе, многи земљорадници постали су носиоци напредне 

пољопривреде у Србији. На позив управитеља и професора, земљорадници из пожаревачког и 

смедеревског краја долазили су у школу да се упознају са радом на огледним парцелама са новим 

сортама житарица, воћа и поврћа и са гајењем свилених буба. ,,Неки сељаци су добијали разне врсте 

семена, па су га сејали на својим парцелама и о резултатима обавештавали школу.”

Професори и питомци Земљоделскошумарске школе били су пропагатори нових идеја, 

коришћења науке у нашим селима и радили су на образовању сељака. Учествовали су у оснивању 

и развоју бројних установа и организација у области шумарства и пољопривреде. После укидања 

ове школе 1883. године наставиле су се активности на образовању и оспособљавању сељака из 

Пожаревца и околине, преко курсева, а међу првима их је организовао управитељ школе Чедомиљ 

А. Поповић, једно време помоћник управника Државне ергеле у Љубичеву. Посебно је запажен био 

курс “Школа лаких јахача” у Љубичеву.



Поновни почетак рада везује се за 1897. годину. Школа је радила до почетка Првог светског рата 1914. године, када је рад прекинут. Са новим подацима о школи сусрећемо се 1922. године, када је основана као једногодишња Специјална пољопривредна школа, а од 1928. године прераста у дворазредну двогодишњу Специјалну пољопривредноратарску школу. За потребе рада подигнуте су школске и економске зграде јер је настава била теоријска, а и практична.Овако организована школа је радила и у току Другог светског рата, мада су се јављале бројне тешкоће, пре свега одлазак кадрова у рат, ратна разарања, смештај избеглица у школу и др. Упркос тешкоћама ради као двогодишња до 1947. године, када је укинута, а уместо ње основана Бригадномашинско  тракторска школа. Године 1951. школа прераста у Пољопривреднo  машинску школу у којој се омладина оспособљава за руковање и поправку пољопривредних машина. До нове, квалитетније промене долази, 1953. године када се школа враћа на стари програм који је шест година мировао (од 1947. године). Поново ради као Нижа пољопривредна школа. Има простора за стотину ученика, како за наставу тако и за интернатски смештај.Од имања поседује 40 ха земљишта, машинску радионицу и неопходан сточни фонд. Од 1959. године прераста у Средњу пољопривредну школу са четворогодишњим трајањем. Решењем тадашњег Народног одбора Пожаревац бр. 16334 од 31. 12. 1959. године школа се “установљује” са задатком школовања кадрова за пољопривреду.Од овог периода школа се проширује и добија на квалитету. Године 1960. оснивају се два одсека: ратарски и сточарски, као и одељење за школовање одраслих у двогодишњем трајању. Нова етапа у разоју Пољопривредне школе почиње 1967. године када прераста у Пољопривреднопрехрамбени школски центар “Соња Маринковић” уводећи, уз пољопривредну, школовање ученика за прехрамбену струку. Школске 1996. године отварањем Дома ученика, дошло је до проширивања назива школе, када је добила и данашњи назив. У савременом свету глобалних криза, пандемија, еколошких катастрофа, губљења постулата мале људске среће, потребна нам је нека котва, неко сидро за које ћемо се ухватити. Модерно школство доноси нове изазове које треба прихватити селективно и у складу са могућностима. Наша школа интегрисала је пројекте које финансира Европска унија и Савет Европе. То су програми као Подстицање демократске културе у школама, Оснаживање младих пољопривредника, финансиран од стране Фондације Ана и Владе Дивац, Обука ученика за органско воћарство Еразмус и Фондација Темпус, затим Обука ученика за виноградарство и производњу вина, Еразмус и Фондација Темпус.Школа је за постигнуте резултате у раду добила и Октобарску награду СО Пожаревац 1970. године и Вукову награду Културнопросветне заједнице Србије 2018. године у време мандата дугогодишњег директора школе Видоја Вукашиновића, који је много учинио на њеном унапређењу. Просвета има тај задатак да проноси лучу, просветљава и просвећује у име неких виших назора и врлина. Често пионирски и иницијацијски делују напори професора и научника да се унапреди живот људи на селу и живот људи уопште. Наша школа почива на вредностима, на етосу српског патријархалног друштва који се чува у нашим епским песмама и срцима Срба који поштују и воле земљу од које живе. Не више окренути само Богу и природи и њеним стихијским ћудима, већ и науци и знању, наш сељак очекује боље дане и сваковрсни напредак. Наша школа је школа будућности, задовољних и срећних пољопривредника, младих који ће се вратити у српска села да их ревитализују и обнове, а од тог непроцењивог блага имаће користи и наша трудољубива држава и читав свет.
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ДОМИЈАДА

РЕГИОНАЛНА 
ДОМИЈАДА 
КУЛТУРНО- 
-УМЕТНИЧКО 
СТВАРАЛАШТВО
Ове године је популарна ,,Домијада”, такмичење 

домова ученика средњих школа одржана на 
регионалном и Републичком нивоу такмичења. 

Регионално такмичење у оквиру региона 
Шумадије, Поморавља и Браничевског округа,  
одржано је у културно  уметничким и спортским 
категоријама.

Такмичење у култури је одржано 20. 04. 2022. 
у Крагујевцу, а домаћин је био Дом ученика 
средњих школа (познат под именом Артем).

Наш Дом је, иако је временски период за при
преме био само два месеца, успео да припреми 
наступе у оквиру културе за следеће категорије: 
драмска секција, фолклорна секција, литерарна 
и ликовна. Наш регион има осам домова, а од 
тога само Дом ученика из Костолца није имао 

представнике.
Пласман међу прва три места и учешће на 

Републичкој домијади остварила је ученица 
Анита Стевић, освојивши друго место у кате
горији ликовни рад, где је било 19 ученика  из 
свих домова ученика који су дошли на такмичење. 
Такође, у оквиру изложбе ученичких радова 
(ликовна секција) освојено je друго место за 
израду рукотворина, где је своје учеснике имало 
шест домова ученика.

РЕПУБЛИЧКА 
ДОМИЈАДА 
КУЛТУРНО - 
- УМЕТНИЧКО 
СТВАРАЛАШТВО
У организацији Ученичког центра Београд, 

одржана је XXIV Републичка домијада. Наш пре
дста вник на овогодишњем такмичењу била је 
ученица Анита Стевић, која је учешће изборила 
другим местом на Регионалној домијади у Кра
гујевцу у категорији ликовни радови. Укупно је у 
овој категорији учествовало 15 ученика, по 3 из 
сваког региона. У јакој конкуренцији и као један 
од најмлађих такмичара у овој категорији наша 
ученица није успела да се пласира међу прва 3 
места.

Наш
и ученици на Д

омијади
Ученица Анита Стевић
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ДОМИЈАДА

РЕГИОНАЛНА 
ДОМИЈАДА 
СПОРТ
Овогодишња Регионална домијада у спо

ртским надметањима одржана је у 2 термина и 
у 2 града. У Свилајнцу 9. 4. 2022. године су се 
наша деца такмичила у дисциплинама фудбал 
дечаци, шах дечаци, шах појединачно девојчице 
и дечаци, одбојка девојчице и одбојка дечаци.

Због пандемије Ковида 19 резултат је био у другом 
плану, a нашим васпитачима Мирјани Милетић, 
Горани Живковић, Ивану Перићу и координатору 
свих спортских секција у нашем Дому  Зорану Илићу 
главни циљ је био у што краћем року (само месец 
дана), припремити децу да дођу на такмичење.

Ипак, можемо истаћи ученике одбојкашког 
тима који су такмичење завршили као трећи. 
Други део спортске Регионалне домијаде одржан 
је 14. 4. 2022. године у Крагујевцу, где су нашу 
екипу чинили ученици секције стони тенис који су 
заузели треће место, и ученици секције кошарка. 

Стонотенисери дома ученика
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ДОГАЂАЈИ У ДОМУ

ПРВИ 
ЛИТЕРАРНИ 
КОНКУРС
Први литерарни конкурс у школској 2021/22. 

одржан је традиционално у октобру. Осам станара 
Дома се 14. октобра надметало у литерарној ве
штини, а изазов вечери била је тема ,,Прича једне 
старе фотографије”. Као и свих претходних 
такмичења поштована су правила: сви ученици 
раде исту тему најдуже 90 минута, а радови се 
предају под шифром. Након одабира 3 најбоља 
рада од стране четворочлане комисије, пред 
учесницима конкурса проглашени су победници. 
Три најбоља рада, по оцени комисије, имала су 
исти број поена. То су радови Милице Милошевић, 
Ање Гојковић и Јоване Митровић.

ДРУГИ 
ЛИТЕРАРНИ 
КОНКУРС
Други литерарни конкурс организован је 

шест месеци касније. Такмичење је одржано 31. 
марта 2022. Учешће на такмичењу узело је девет 
станара Дома. Тема надметања била је ,,Улица 
мог детињства”. По одлуци комисије васпитача 
у саставу: Владислав Станојевић, Мирјана 
Милетић, Горана Живковић, Беба Ђорђевић и 

Јелена Аранђеловић проглашени су најбољи 
радови. Прво место са 17 поена освојила је 
Јована Митровић, ученица Медицинске школе. 
Друго место са 11 поена припало је Александри 
Станојевић, такође ученици Медицинске школе. 
На трећем месту са 9 поена пласирала се Ања 
Гојковић, ученица Пољопривредне школе.

Оба конкурса су допринела избору екипе која нас 
је представљала на такмичењу у литерарном ства
ралаштву које је ове године одржано у Крагујевцу 
20. априла. 

ФИЛМСКЕ 
ВЕЧЕРИ У ДОМУ
Ове школске године у оквиру филмских вечери 

приказано је 30 филмова. Поред филмова из 
различитих жанрова, међу којима су доминирали 
,,тинејџ”, комедије и сф, приказана је и серија 
,,Група”, у трајању од 11 епизода. Обележене су 
и две годишњице, 20 година од приказивања 
првог дела трилогије ,,Господар прстенова” и 20 
година од првог дела серијала ,,Хари Потер”.

Победници  I канкурса
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ДОГАЂАЈИ

ЈУБИЛЕЈ 
СЛИКАРСКЕ 
КОЛОНИЈЕ
У Дому ученика наше школе обележена је 

петогодишњица сликарске колоније Арткруг ПМ.

БЕЗБЕДНОСТ У 
САОБРАЋАЈУ
На трибини организованој поводом безбе

дности у саобраћају, на нивоу града Пожаревца 
проглашени су награђени ученици наше школе у 

литерарном конкурсу  Анђела Арсић и ликовном 
конкурсу  Кристина Бочко, а захвалницу је 
добила наставница Даница Илић. 

САЈАМ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ
Међународни сајам пољопривреде, 89. по реду, 

одржан је у периоду од 21. до 27. маја. 
Наши ученици, као и наставници имали су прилику 

да се боље упознају са пољопривредном механи заци
јом најновије генерације коју су излагале фирме из 
Србије, Италије, Турске, Аустрије, Шпаније, Словеније, 
итд. Најскупљи експонат на изложби био је самоходни 
силажни комбајн, чија је вредност око 450 000 евра. 

Ученици су се са Сајма вратили препуни ути
сака и са мноштвом нових идеја како би своје 
будуће пословање могли да унапреде.

Јубилеј колоније
Проф

. Д
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ПРОМОЦИЈА ШКОЛЕ

ПОСЕТА 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ 
ШКОЛЕ ИЗ ЛЕШКА
Директор наше школе Слободан Стојићевић 

поздравио је госте из једине Пољопривредне 
школе на теориторији Косова и Метохије: 

,,Ви сте једна мала школа, али школа са духом, 
зато не желимо да се осећате код нас као гости, 
већ као домаћини”.

На иницијативу наших гостију, били смо 
домаћини Пољоприредној школи ,,Лешак”. Око 
80 ученика и професора, посетило је нашу школу, 
где су им добродошлицу пожелели директор шко
ле Слободан Стојићевић, као и градоначелник 
Пожаревца Саша Павловић. Након тога, ученици 
су са својим разредним старешинама посетили и 
Дом ученика наше школе, као и Археолошки парк 
Виминацијум и Ергелу Љубичево. 

Своје задовољство је истакао и директор 

Пољопривредне школе ,,Лешак” Бојан Игњатовић: 
,,Циљ ове посете и јесте био дружење и стицање 
искустава, али нама у малим срединама је ово и 
велика реклама што смо посетили Пожаревац”. 

Посету гостију поред Пољопривредне школе 
,,Соња Маринковић” из Пожаревца реализовали 
су Град Пожаревац, Туристичка организација града 
Пожаревца и Археолошки парк Виминацијум.

ДАН 
ОТВОРЕНИХ 
ВРАТА
Дан отворених врата за ученике градских осно

вних школа као и за основну школу из Костолца, 
Великог Градишта, Мелнице и Божевца организован 
је 14. маја 2022. године.

Превоз ученика из Лучице, Брадарца, Костолца и 
Великог Градишта био је у организацији наше школе. 
Око 160 ученика поменутих школа, у пратњи својих 
наставника, упознало се са образовним профилима 
које едукује наша школа. Обишли су лабораторију, 
пекару, радионицу за прераду воћа и поврћа, 
пластенике, машински парк, ветеринарску амбуланту 
и сточарске објекте. Представила се и Компанија 
,,Бамби” и Привредна комора на свом штанду у 
дворишту школе, упозна јући ученике са дуалним 
образовањем за образовни профил оператер у 
прехрамбеној индустрији. Ученици су имали прилику 
да пробају најновије производе Компаније ,,Бамби”. 

Гости са Косова и М
етохије
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ПРОМОЦИЈА ШКОЛЕ

Након обиласка школе за све ученике је организована 
закуска и освежење у дворишту школе.

Наставници и ученици образовног профила 
пекар су припремили коктел пециво, ванилице 
и медењаке за послужење гостију. Затим је 
организована томбола за ученике, где је подељено 
80 поклон пакетића. Забавни програм у дворишту 
школе организовале су наше колеге заједно са 
нашим ученицима.

,,ДРУЖЕЊЕ СА 
ЖИВОТИЊАМА”
У оквиру пројекта ,,Дружење са животињама” 

били смо домаћини ученицима из основних 
школа ,,Свети Сава”, ,,Вук Караџић” и ,,Доситеј 
Обрадовић” из Пожаревца. 30 ученика и 3 наста
вника из поменутих школа поред предавања о 
коњима, упознали су се са стаблима која се налазе у 
школском парку и обишли су школску лабораторију.

У ДИГИТАЛНОМ 
ОКРУЖЕЊУ
У приручнику за школе „У дигиталном окру-

жењу“, које је финансирала Европска унија и 
Савет Европе,  као пример добре праксе нашла 
се радионица „Шта ми је важно“, чији су аутори  
наставнице наше школе Сања Живковић, Нада 
Јелић, Слађанка Перић и координатор Центра за 
образовање одраслих Милена Јовановић.

САЈАМ 
ЦВЕЋА
Ученици образовног профила цвећар вртлар, 

представили су се на штанду наше школе на Сајму 
цвећа у Костолцу и на Сајму цвећа у Пожаревцу, у 
пратњи наставника.

,,ПРЕЛО 
У НАШЕМ 
СОКАКУ”
Директор Слободан Стојићевић, наставница 

Весна Васић и ученик Синиша Сандуљевић, побе
дник на Републичком такмичењу из области прои
зводње и прераде хране образовни профил месар, 
били су гости емисије ,,Прело у нашем сокаку”. 

Ученици у обиласку ш
колског парка
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ДОГАЂАЈИ

ДАН ПОЉА
У организацији Пољопривредне саветодавне 

стручне службе Пожаревац, на имању наше школе, 
организован је Дан поља озимих стрних жита. Тради
ционалне сусрете отворио је члан Градског већа Бојан 
Динић, а госте су са послу жењем дочекале ученице 
првог разреда Пољопривредне школе Анђела 
Новаковић и Теодора Ђорђевић. 

Директор школе Слободан Стојићевић истакао 
је задовољство због обновљене сарадње са ПССС 
Пожаревац. ,,Прошле године потписали смо Мемо
рандум о сарадњи у Минстарству пољопривреде, а 
пре тога и интерни акт, тако да је демооглед са стрним 
житима поново постављен на имању Пољопривредне 
школе, што представља велику част за све нас”, 
изјавио је директор.  У демоогледу се налазе 42 сорте 
озимих стрних жита. Четири сорте тритикалеа, девет 
сорти озимог јечма и 29 сорти пшенице.

СВЕЧАНА 
ДОДЕЛА 
ДИПЛОМА
Свечана додела диплома ученицима завршних 

разреда одржана је 21. 6. 2022. године у дворишту 
школе. 46 ученика четворогодишњих образовних 
профила: 12 пољопривредних техничара, 26 ветери
нарских техничара и 8 прехрамбених техничара, као 
и 28 ученика трогодишњих образовних профила: 6 
оператера у прехрамбеној индустрији, 5 цвећара
вртлара, 8 пекара и 7 месара успешно је завршило 
своје средњошколско школовање.

Пре него што су разредне старешине својим 
ђацима поделили дипломе, присутнима се обратио 
и директор школе. ,,Врата наше школе као и наша 
срца су заувек отворена за вас, да у сваком тренутку 
можемо заједно, ако буде потребе за тиме, да реша
вамо животне ребусе,” изјавио је директор школе 
Слободан Стојићевић.

Најуспешнијим ученицима су уручене и вредне 
награде. Ђаку генерације Луки Којићу, ученику 
одељења 4/2 образовни профил ветеринарски 
техни чар, школа је доделила златник са грбом 
школе. Вук Лазић, такође ученик одељења 4/2 обра
зовни профил ветеринарски техничар, награђен 
је као спортиста генерације. Најбољем ученику у 
трогодишњем образовању, Кристини Бочко, ученици 
одељења 3/4 смер цвећарвртлар, компанија ,,Дрнда” 
из Пожаревца поклонила је лаптоп рачунар и уговор о 
заснивању радног односа у овој компанији. 
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НАГРАДЕ

ГРАД 
ПОЖАРЕВАЦ 
НАГРАДИО 
УЧЕНИКЕ
Ученицима генерације пожареваких основних 

и средњих школа у граду Пожаревцу, као и 
ђацима који су освојили једно од прва три места на 
различитим нивоима такмичења, као и њиховим 
менторима, у великој сали Центра за културу уру
чене су новчане награде. Наша школа је имала 
више разлога за славље. Поред ђака генерације 
Луке Којића, пригодне награде су освојили и други 
наши ученици и њихови ментори.

За освојена прва места на Републичком такми
чењу награђени су Магдалена Пешић, оператер 
у прехрамбеној индустрији и ментор Мирославка 
Хркаловић, Марко Митровић  пекар и ментор 
Биљана Ђорђевић и Синиша Сандуљевић  месар и 
ментор Лазар Милетић. За освојено друго место из 
области ветеринарске медицине награђен је Лука 
Којић и ментор Весна Васић.

НАГРАДА 
,, ДОКТОР 
ЂОРЂЕ РАДИЋ”
Другу годину заредом најбољим ученицима сре

дњих пољопривредних школа у Србији додељена 
је награда ,,Др Ђорђе Радић”. Ового дишња додела 
награда одржана је 9. 7. 2022. године у склопу 
обележавања 140 година рада Пољопривредно
хемијске школе у Краљеву која носи име свог оснивача 
Др Ђорђа Радића. Награду је, као представник 
Пољопривредне школе са домом ученика ,,Соња 
Маринковић” из Пожаревца добио ученик Лука Којић. 
Луки је диплому ,,Др Ђорђе Радић” уручио Видоје 
Вукашиновић, некадашњи директор наше школе, 
а садашњи саветник министра просвете науке и 
технолошког развоја.

Током свог школовања ученик је учествовао на 
бројним такмичењима. У првом разреду освојио је 
треће место на Републичком такмичењу из историје 
док је у четвртом разреду освојио друго место на 21. 
Републичком такмичењу из области ветеринарске 
медицине. Сва четири разреда средње школе, Лука 
Којић је завршио са општим успехом 5,00.

Награђени ученици
Награђени ученици
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ИНТЕРВЈУ

ИНТЕРВJУ СА 
ЂАЦИМА ГЕНЕРАЦИЈЕ 

Зашто си уписала/уписао баш Пољопривредну школу?

Кристина Бочко
Пољопривредну школу сам уписала зато што ми се допао смер цвећарвртлар због могућности 

да у том смеру развијем своју креативност у прављењу аранжмана за све прилике.
Лука Којић
Зато што ми је била степеник напред ка остварењу тог неког мог циља да постанем ветеринар и 

да помажем животињама, такође и нека жеља да се у нашој држави побољша ова привредна грана 
која и није чест одабир међу новијим генерацијама.

По чему ћеш највише 
памтити средњу школу?

Кристина Бочко
Средњу школу ћу памтити по свим добрим и лошим тренуцима, као и по пријатељствима које 

сам у њој стекла.
Лука Којић
Поред свог уложеног труда, учења и одрицања, памтићу је као леп период у животу због стицања 

нових пријатељстава, због свих доживљаја у школи, и свом времену које није узалуд утрошено.

Какав је осећај био када си 
сазнала/сазнао да си ђак генерације?

Кристина Бочко
Осећала сам се узбуђено, никада до сада нисам била ђак генерације упркос одличном успеху, 

тако да је то било баш пријатно изненађење.

Лука Којић
Осећај је био испуњавајућ, пошто се након четири године све моје залагање исплатило и та нека 

титула да кажемо је употпунила цело моје школовање.

Постоји ли неко ко је 
посебно (поред тебе наравно) заслужан за твој успех?

Кристина Бочко
За мој успех су заслужни моји родитељи, као и мој брат и сестра
који су увек били ту када ми је била потребна помоћ.
Лука Којић
Поред моје породице која ме је ,,гурала” напред, ту су и професори који су ми били ментори на 

такмичењима и који су несебично издвајали своје време како би ми помогли у учењу и савладавању 
градива.
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ИНТЕРВЈУ

Шта се највише променило код тебе 
у ове 4 године школовања?

Кристина Бочко
Ја сам од почетка па до краја остала иста, тако да искрено не знам да ли се нешто променило. 
Лука Којић
Највише се променила дисциплина и навика за обавезама, стицање континуитета у учењу, а поред 

тога мислим да смо сви одрасли у боље особе и потпуније личности.

Постоји ли нешто што баш 
и ниси волела/волео у школи?

Кристина Бочко
Једино што нисам волела је то што смо доста времена које смо могли да проведемо са школским 

пријатељима и прилике да одемо на такмичења пропустили због свега што се дешавало током пандемије. 
Лука Којић
Нема тога што посебно нисам волео у школи или да ми је сметало кроз школовање.

Нешто што си у школи 
посебно волела/волео?

Кристина Бочко
Наравно, то би било време и часови проведени у друштву, али исто тако и припремање за Дане 

отворених врата, Сајмове цвећа и такмичења која смо били у могућности да посетимо и да будемо део 
њих и да представимо своју школу у најбољем светлу. 

Лука Којић
У школи сам посебно ценио широк спектар могућности за усавршавање занимања којим ученици 

планирају да се баве у будућности.

Савет за будуће генерације?

Кристина Бочко
Једини савет који могу да им дам је да увек буду своји и да се држе онога у шта верују и воле. Није 

битно колико ћеш нових пријатеља стећи већ колико ће њих остати ту када ти буду најпотребнији. 
Лука Којић
Савет за будуће генерације је да раде на себи, да сваког дана буду бољи него јуче, да буду амбициозни 

и да иду правим путем до својих циљева ма колико препрека било успут.

Планови за будућност?

Кристина Бочко
Мој план за будућност је да наставим своје школовање на страном институту. 
Лука Којић
Један од мојих главних планова је даље школовање на Факултету ветеринарске медицине у Београду 

које почиње у октобру ове године.



Матуранти на прослави у центру града

Директор школе и Вук Лазић, спортиста генерације

Драмска секција Дома ученика

Радници школе на излету, Орашац, Опленац, Топола

Спортска екипа школе, I место на међуопштинском такмичењу у Костолцу

Тамара Константиновић и ментор 
Даница Илић, II место у рецитовању 

на општинском такмичењу
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И РЕЧИСпортска екипа школе, I место на међуопштинском такмичењу у Костолцу

4/3 
ТАМАРА 
КОНСТАНТИНОВИЋ

Пожелела сам да вриштим твоје име док је небо 
несебично плакало са мном. Кишне капи клизиле су 
низ моје образе мешајући се са топлином мојих суза.

Питала сам се у тим хладним ноћима зашто судбина 
бира своје фаворите и зашто јој ми нисмо били ни 
близу. Док су ми мисли плеле бесконачну мрежу 
покушавајући да заробе сећања која су као бесни пси 
навирала сваки пут када би ти неко споменуо име. 

Трудила сам се да не мислим на тебе када крене нека 
наша песма или када прођем поред твоје улице исто 
тако трудећи се да не окренем главу ка њој, и по ко 
зна који пут, пустим осећања да ме надвладају.

Међутим, и небо и ја знамо да ћемо и наредне ноћи 
плакати заједно, помно дозивајући твоје име. 

Тамара Константиновић и ментор 
Даница Илић, II место у рецитовању 

на општинском такмичењу
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