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ПредговоПредговор

Поштовани читаоче, 
част ми је, а осећам и велику одговорност, 
што пишем предговор за овако 
значајну монографију школе која слави 
својих првих сто година постојања и рада. 
Ово дело остаје као траг у времену и као 
део значајне историје школе. 

 У години великог јубилеја, сматрао сам да је веома важно написати монографију школе која 
би се надовезала на претходну, написану поводом осамдесет година школе. У њој су нове чињенице, 
које ће служити неким будућим генерацијама као историјски занимљива књига, или пак неким будућим 
писцима нових монографија као полазна тачка за даљи истраживачки рад и надоградњу. Како сам 
нисам стручан, а ни вичан, да напишем овакво дело целокупан посао препустио сам најбољима које 
Пољопривредна школа „Вршац“ и град Вршац имау времену писања ових редова. Њихов подухват 
је сада пред вама. 

 Пољопривредна школа „Вршац“ у Вршцу основана је 1921. године и од тада непрекидно 
школује генерације и генерације младих људи, од којих су многи постали угледни агрономи, 
привредници, уметници, спортисти, просветни и друштвени радници и тако на најбољи могући 
начин промовисали своју школу. 
У почетку то је била Нижа пољопривредна  школа, која је имала свој интернат, организована по доста 
строгом војном моделу. Како су се мењала времена, историјске околности али и сама привреда, тако 
се и школа томе прилагођавала. Вероватно из тих разлога можемо и  са поносом да славимо овакав 
јубилеј. 
 Школа је током времена повећавала и мењала смерове у области пољопривреде, а са 
развојем прехрамбене индустрије увела и нове смерове за производњу и прераду хране. Почетком 
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двехиљадитих година школа отвара и смерове везане за туризам и угоститељство. Сви ови смерови су веома значајни 
за успешно запошљавање младих у овом делу земље, али и опстанак привредеобезбеђивањем стручног кадра. 
 Данашњи ученици школе теорију уче у згради завршеној шездесетих година двадесетог века, зиданој баш 
за потребе Пољопривредне школе која је претходно била у неусловној згради старе Аустроугарске свиларе. Школу 
је пројектовао чувени Вршчанин, архитекта Брашован, а чије име у Вршцу носи и улица у којој се школа налази. 
Ученици пољопривредних смерова праксу обављају на школској економији која се налази у саставу школе што 
је изузетно практично решење. Прехрамбена струка праксу обавља у савременим лабораторијама, а туристичка 
струка по ресторанима, хотелима и туристичким агенцијама у граду и околини. 
 У претходних неколико година школа се интензивно ревитализује, уређује се првенствено економија. 
Набављају се савремене машине и учила за пољопривредну струку, опрема се хемијска лабораторија, уређују и 
модернизују учионице, ходници и остали школски простор. Ови напори да се школа брзо осавремени, дају резултате 
тако што све више ученика уписује баш ову школу и то у периоду када је ученика који завршавају основну школу 
све мање. У свему овоме имали смо и велику финансијску подршку Владе АП Војводине, првенствено Покрајинског 
секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине из Новог Сада, Покрајинског 
секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице као и ЕУ фондова и 
других пројеката на којима смо аплицирали. Део средстава обезбеђен је и из самодоприноса Града Вршца, као и 
буџета Града. Наравно, део средстава обезбедила је и школа из сопствене пољопривредне производње. 

 Планови за будућност су велики, очекује се потпуна реконструкција школске зграде средствима Канцеларије 
за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије. Претходно је урађен комплетан пројекат реконструкције 
и доградње школског објекта и партера. Наставићемо са уређењем економије и ревитализацијом објеката на 
економији, као и са набавком нових савремених машина и опреме. Такође,веома је значајно да се садашњи 
смерови постепено замене новим атрактивнијим смеровима, како за ученике тако и за привреду. Оно што је, 
такође, веома важно је и охрабривање привреде да активније учествује у креирању смерова у школи, у складу са 
својим потребама, што у претходном времену нисмо успели да искординирамо на штету, управо, привреде која ће 
све теже долазити до квалитетних младих кадрова које ова школа образује. 

 Свакако, пуно је изазова и очекивања од Пољопривредне школе „Вршац“, која улази у свој други век 
постојања и рада. Школа мора да буде место сталног учења и усавршавања, место иновација и напретка, како 
би ученици видели најновија достигнућа у областима свог учења али и била спремна за велику животну борбу у 
условима економског опстанка и напретку у каријери. 

 Чувајмо Пољопривредну школу „Вршац“  треба нам и требаће нам образовање!

У Вршцу, 
Септембар, 2021. године                                                               Директор школе
                                                                                                                                                                          Срђан Клиска
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Матична књига ученика
од 1924. до 1928

8



1. Слободан Вуковић: ”СТРАТЕГИЈА” ЛАЖНОГ МИРА У КУЋИ“ (Економски односи између региона у Краљевини Југославији). стр. 463—464, Институт друштвених наука, Београд
(https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0085-6320/2005/0085-63200504461V.pdf) 

Историјат школе

Оснивање Пољопривредне школе

Након Првог светског рата читава Србија била је у врло тешкој ситуацији. 
Велике људске жртве и ратна разарања потпуно су уништили земљу, не само у 
економском погледу. 

 Према подацима са Конференције мира у Паризу, одржане 1919. године, Србија је изгубила 1.247.435 
људи, што је 28% од целокупног броја становника, који је имала по попису из 1914. године. То значи да  је 
наша земља, на жалост била прва по броју жртава у Првом светском рату. Од овог броја настрадало је  62% 
најпродуктивнијег мушког  становништва, старости између 18 и 55 година (53% погинуло, а 9% су остали трајни 
инвалиди). За време рата, конфискацијом и одвођењем у непријатељске земље, сточни фонд је уништен за 70%, 
пољопривредна производња смањена за 70%, а пољопривредни инвентар (објекти, справе, машине, возила) 
оштећен је за 44% своје вредности. Вредност опљачканих пољопривредних производа никада није израчуната. 
Званична ратна штета Србије износила је од 7 до 10 милијарди златних франака (по ценама из 1914. године), 
што је била половина њене тадашње укупне националне имовине1. 
 У овим околностима 1.12.1918. године створена је нова држава, Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца. 
Било је неопходно да се она  обнови и изгради, а пољопривреда је требало да буде замајац који ће покренути 
девастирану привреду земље. Дошло је време када је пушке и топове требало заменити плуговима и мотикама, 
а кадрова за то није било. Државни врх увиђа да треба основати регионалне пољопривредне школе, које би 
биле центри за образовање младих људи, који ће касније бити ослонац за развој пољопривреде у земљи.

Исторijа школИсторијат школе
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У Вршцу је 1921. године, Министарство пољопривреде 
и вода Краљевине СХС основало Нижу пољопривредну 
школу виноградарско-воћарског типа. Улога школе 
је била да оспособљава кадар школовањем у 
трајању од две године (прва генерација 2,5 године) 
за потребе унапређења пољопривреде и подизања 
пољопривредних знања становништва, првенствено 
оних који се баве пољопривредном производњом.
             
 Први податак о оснивању школе налазимо у 
„Службеним новинама” Краљевине Срба, Хрвата и 
Словенаца бр. 147. од 5. јула 1921. године. 
У неслужбеном делу овог броја налази се саопштење 
под насловом „Пољопривредна школа у Вршцу” у 
којем се наводи: 

 „Г. Министар Пољопривреде и Вода решио је, 
да се у Вршцу отвори нижа пољоприведна школа 
виноградарског типа. Град Вршац уступио је потре-
бно земљиште од 100 јутара бесплатно”. 
 Ово саопштење преносе и локалне новине 
„Војводина” у свом издању од 7. јула 1921. године. 
Именовање директора ове школе врши се указом 

Слика 1. Вршац и околина школе након првог светског рата

Његовог Величанства Александра на предлог 
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2. Војводина, бр. 9, недеља 4.5.1924. стр. 5, Оглас, 3. Војводина, бр. 20, недеља 4.5.1924. 
стр. 2, Ђурђевдански уранак; 4. Драган П. Велимир, 80 година пољопривредне школе 
„Вршац“ 1921-2001, Вршац 2001; 5. Војводина, бр. 11, недеља 14.3.1926 стр.2, Шта 
вредан човек може кад хоће; 

Интересантно је да је школа одмах по пријему уче-
ника узела активно учешће у раду вршачке друшт-
вене заједнице. Тако се помиње учешће ученика и 
професора наше школе на  Ђурђевданском уранку 
1924. године3.
Првобитно је школа била  смештена  у згради нека-
дашње државне свиларе. 

 Град Вршац уступио је школи око 60 ha 
пољопривредне површине на коришћење југо-
источно од свиларе. На овај начин формирана 
је школска пољопривредна економија на којој су 
ученици могли да имају практичну обуку. Ово имање 
имало је за циљ и да доноси додатни приход школи. 
 У самој школи, са одобрењем Дунавске банске 
управе, била је смештена једна виноградарска 
задруга мањег типа и Ученичка просветно-кредитна 
задруга, које су омогућавале да ученици практично и 
директно раде и уче4. 

 „Зграда и земљиште око ње било је тако 
запуштено, да је сваки покушај око уређења, са 
толико мало материјалних средстава на располага-
њу, изгледао немогућ. Али десило се обратно, нешто 
невероватно. Не само да је школа напредовала 
и настава у њој била потпуна и редовна, него је од 
школског добра створено дивно и уређено, узорно 
имање са лепим и великим парком. 
Треба само изаћи и сада видети уређену школу и 
њену обрађену околину, па да човек стегне руку 
врлом господину Милутину Стојановићу управитељу 
те школе“5. 

Министара Пољопривреде и вода који је био дужан 
да наведени Указ спроведе у дело. 
У Указу донетом 26. октобра 1921. године у Београду 
стоји податак да Министарски савет поставља: 

 „...за управитеља Ниже Пољопривредне Школе 
у Вршцу , с годишњом платом од 6.000 динара, коју 
је и до сада имао, Милорада Тројановића, управника 
Државног Добра „Косанчић”, по потреби службе”. 
 Податке о раду школе, као и о активностима у 
том периоду, нисмо успели да пронађемо, обзиром 
да је архивска грађа неколико пута премештана. 
Прве податке о почетку рада школе налазимо за 
1924. годину. Истраживањем грађе која је пронађена 
у Историјском архиву у Белој Цркви налазимо податке 
o ученицима првих генерација, као и одређене 
податке о раду школе. Грађа у фонду је некомплетна, 
али има велики значај за проучавање историјата 
школе. Свакако је најважнија Матична књига ученика 
генерације од 1924. до 1929. године. У њој се налазе 
подаци о школовању, наставним предметима, оцене,
примедебе настале током школовања. 
Остала архивска грађа обухвата период од 1936. до 
1940. године и односи се углавном на финасијско 
пословање школе (Дневник аконтација, Дневник депо-
зита, Бележник надница...). 
Целокупан рад школе, као и комплетна документа-
ција о пословању била је под надзором Дунавске 
бановине, што се и види из печата и потврда на крају 
сваке службене књиге.

 На основу грађе која је доступна, не може се 
тачно утврдити зашто школа почиње са радом тек 
1924. године. Управа Ниже пољопривредне школе 
виноградарско-воћарског типа у Вршцу извештава 
јавност да школа отпочиње свој рад, тако што врши 
упис и прима на школовање 25 ученика и почиње са 
наставом  1.3.1924. године2. 
То је била прва генерација ученика наше школе. 
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 „Нижа пољопривредна школа у Вршцу, прима из 
града Вршца, као државне питомце, тројицу младића 
под следећим условима:
 - Који су деца земљорадника,
 - Који нису млађи од 14 а ни старији од 18 година,  
    што се доказује крштеницом;
 - Који су свршили најмање основну школу са  
    добрим успехом и то докажу сведочанством;
 - Који су здрави телесно, добро развијени за 
тежачке радове, што доказују лекарским уверењем;
 - Који су доброг владања, што доказују школским 
сведочанством, ако из школе долази, са општинским 
уверењем о владању, ако је провео најмање годину 
дана ван школе.

 Овако је локална штампа са нескривеним 
одушев-љењем пропратила почетне успехе у раду 
наше школе. Дакле, други по реду од оснивања 
школе, управник Милутин Стојановић, био је, према 
доступним писаним изворима у то време познати 
пољопривредни стручњак. Он  је у школи окупио 
тим наставника, „помагача“ и ученика,  који су својим 
радом, врло брзо, скренули на себе пажњу јавности. 

 Колико је држави  и  самом граду било важно да
новооснована пољопривредна школа отпочне са 
својим радом, сведочи и помоћ коју су пружали, што 
се види  кроз оглас објављен у локалним новинама:  

Слика 2. Панорамски приказ зграде и помоћних објеката Ниже пољопривредне школе у Вршцу
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 Наиме, Министарство пољопривреде и вода, 
вероватно добро координисано са Министарством 
просвете, увиђајући значај пољопривредних школа 
за образовање младих пољопривредника, нарочито 
оних који воде порекло из земљорадничких поро-дица 
овог дела земље, одлучује да у нови државни буџет 
унесе и „потребне кредите за подизање школског 
интерната при обласним пољопривредним школама, 
па тако и у пољопривредној школи у Вршцу“8. 
Овај корак значајно је допринео развоју и јачању 
пољопривреде у тадашњој Краљевини. 
 Како  би се  укинуло  кметство и велики поседи,
у краљевини СХС је од 1919. до 1931. спроведена 
аграрна реформа, којом је одузето обрадиво зем-
љиште од велепоседника и дато на коришћење 
ратним добровољцима и беземљашима. 
 Низом законских и подзаконских аката, иници-
раних од стране регента Александра Карађорђевића, 
земљишни максимум је ограничен на 100 хектара 
обрадиве земље по власнику који их обрађује. 
Поборници спровођења ове, морамо рећи, ради-
калне аграрне реформе, наводили су чињеницу, 
регистровану још за време аустроугарске владави-
не, да је у области Бачке, Баната, Барање и Срема, по 
попису из 1910. године било 38.3% људи без земље, 
односно сиротиње која није имала имовину или је 
имала највише до пет јутара земље9. 
Спровођење ове реформе довело је до уситњавања 
парцела, тако да су пољопривредницима смањене 
могућности за развој и напредовање газдинстава. 
Остала им је могућност да се међусобно удружују и 
образују, посебно млади људи, који ће у будућем раду 
на својим газдинствима моћи да примене знања и 
вештине усвојене током школовања у нашој школи. 

 Школовање је у почетку трајало две и по године,
државни питомци током тог периода добијају цело-
купно издржавање (стан, храну, књиге и лечење), а на 
крају првог полугодишта добијају и бесплатно одело
и обућу. Приватни ученици плаћају 75 динара месечно 
(стан и храна). У конкурсу за државне питомце стоји 
и следеће: 

 „Они који желе компетовати, а родом су из 
Вршца, нека се обрате молбом са горе наведеним 
прилозима на г.вел.жупана града Вршца најдуже до 
10. марта о.г., који ће изабрати тројицу и предложити 
их пољопривредној школи“.6 

6. Војводина, бр. 9, недеља 4.5.1924. стр. 5, Оглас; 
7. Војводина, бр. 39, недеља 26.9.1926.стр.3, Несташица ђака првог разреда гимназије; 
8. Војводина, 1926. Интернат пољопривредне школе у Вршцу; 9. Др Гордана Дракић, 
Спровођење аграрне реформа у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца на примеру 
великог поседа страног држављанина, Анали правног факултета у Београду-часописа за 
правне и друштвене науке, Вол.62, бр 2, Београд 2014.
(http://ojs.ius.bg.ac.rs/index.php/anali/article/view/13/42)

Слика 3. Ученици Ниже пољопривредне школе виноградарско-
воћарског типа у Вршцу за време наставе у учионици

 У то време, као последица поднетих жртава у 
ратним разарањима, било је мало  ђака за упис у први 
разред гимназије,  а такође и  пољопривредне школе 
у Вршцу, што је претходних година регистровано 
од стране Министарства просвете7 и у основним 
школама града и околних насеља. 
 Из тог разлога држава и даље подржава и финан-
сира најбоље питомце наше школе, али се одлучује 
на још  један корак који ће имати судбоносну улогу 
у њеном развоју. 
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који не желе да своју децу образују у овој школи, 
наводећи примере из других области земље али и из 
иностранства10.
 1928. године Министарство пољопривреде и 
вода уступа управу над школом Дунавској бановини. 
Циљ оснивања школе остао је исти: „Васпитање и 
образовање мушког подмлатка за успешан рад у свим 
пољопривредним гранама, као доцније самосталног 
пољопривредника на својим имањима. Настава је 
теоријска и практична у границама истакнутог циља“.11

На крају школске 1929/1930. године наставничко и 
остало особље школе чинили су:
Директор школе Милан Томић-Мостарац; суплементи: 
инж.агр. Димитрије Зоболотски и инж.агр. Михајло 
Смољаников; учитељ пољопривреде Светислав Васић; 
рачуновођа Милорад Марковић, школски лекар Др. 
Амајак Мурачијав, школски ветеринар Никола Зец, плетар-
званичник Драгутин Тасић и градинар Фрања Крал.

 Држава и град Вршац, трудили су се да подрже, 
подстакну и развију рад пољопривредне школе у  
деликатним друштвено економским приликама које 
су владале у Краљевини СХС између два светска рата. 
Међутим, интересовање  мештана Вршца и околних 
села за школовање у пољопривредној школи није 
било на задовољавајућем нивоу, што није био случај 
у другим крајевима краљевине. У то време Нижу 
пољопривредну школу виноградарско-воћарског типа
у Вршцу углавном су уписивали ученици из централ-
них делова Србије (пречани), док наши земљорадници 
нису били заинтересовани да своју децу образују у 
нашој школи. 
 Стога је покренута кампања намењена подизању 
свести локалне заједнице о значају похађања пољо-
привредне школе од стране месног становништва, које 
се тада већим делом бавило пољопривредом.
 Вршачки лист Војводина, у издању бр. 37, од 
15.9.1929. на ударном месту своје насловне стране 
објављује текст „Важност обласних пољопривредних 
школа“ у којем оштро критикује пољопривреднике 

Слика бр. 4 Управа школе крајем тридесетих година са ученицима
(трећи с лева Димитрије Зоболотски, четврти с лева Светислав Васић, пети с лева директор Милан Томић 

Мостарац, осми с лева Михајло Смољаников, девети с лева Драгутин Тасић)

10. Војводина, бр. 37, недеља 15.9.1929.,стр.12, Важност обласних пољопривредних школа; 
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 Веома је интересантан тадашњи програм обра-
зовања ученика. У табели бр. 1 приказани су предмети 
који су изучавани.

Српски језик - Државни језик и писменост

Историја Срба, Хрвата и Словенаца

Земљопис (пољопривредни)

Рачун

Физика с метеорологијом

Хемија с минерологијом

Ботаника

Зоологија

Геометрија

Виноградарство с подрумарством

Воћарство с прерадом воћа

Ратарство (општи и посебни део)

Сточарство с рибарством (општи и посебни део)

Основи анатомије и физиологије домаћих животиња

Живинарство

Градинарство

Ливадарство

Основи шумарства

Млекарство

Пчелараство

Свиларство

Сточно лекарство

Наука о чувању здравља

Земљомерство с цртањем

Пољопривредно рачуноводство

Наука о газдовању са задругарством

Познавање пољопривредних закона

Табела 1. Наставни предмети које су изучавале прве генерације 
ученика Ниже пољопривредне школе виноградарско-воћарског типа

 У то тешко време пољопривредна школа орга-
низује серију предавања из области пољопривреде 
за обласно становништво и тако, кроз едукацију, 
утиче на повећање заинтересованости земљорадни-
ка за упис деце у ову школу. Теоретски део едукације 
земљорадника вршен је у граду и околним селима, а 
практичан део обуке обављан је на школском имању 
(школској економији) које је тада било угледног типа. 
Те 1931. године имање се састојало од два комплекса, 
укупне површине 58,72 хектара. 
 Ратарске културе заузимале су површину од 
30,15 хектара, од чега је под стрним житима било 
16,93 хектара, под сточном репом 1,30 хектара, под 
кукурузом 3,74 хектара, под кромпиром 3,63 хектара, а  
под лупином за зрно 2 хектара. 
 Под луцерком и црвеном детелином било 
је 2,56 хектара, под ливадама 6,38 хектара, под 
сортиментским виноградима 8,46 хектара под сорти-
ментским воћњацима и растилом 7,05 хектара, 
под градином 1,50 хектара, под багремом 1 хектар, 
под парковима такође 1 хектар, а  зграда и стазе су 
обухватиле 1,68 хектара.
 Према подацима, принос усева на школском има-
њу током 1929. године, по хектару обрадиве површине 
био је следећи: „Код пшенице  сорте пролифика и 
секачеве 26 м.центи, јечма 20,50 мц, кукуруза 40 мц. и 
код кромпира и сточне репе 50 мц. Принос ливада био 
је врло добар. Сортиментски виногради засађени су 
са окалемљених 250 различитих сората лозе из свију 
винарских крајева наше Краљевине. 
 Школа накалеми и упрпори сваке године 10 до
15000 калемова најбољих сората винове лозе. У матич-
њаку америчке лозе засађене су следеће сорте: Riparia 
Portalis, и Berlnadieri Riparia Teleki 8. Поред подигнутог 
сортиментског воћњака управа школе је прикупила из 
разних крајева наше Отаџбине велики број калемова 
одличних сората, те их окалемила и засадила на свом 
имању, тако да сада располаже са преко 300 разних 
сората воћа за обуку ученика у помологији. 
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Одељење за ваге

Бактериолошко одељење

Патолошко одељењеВоћарска збирка

Одељење за титрацију
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 Такође је важно поменути, да је Дирекција 
Пољопривредне школе у Вршцу, поред редовних 
предавања, у децембру 1929. и јануару 1930. одржала 
и шестонедељни пољопривредни течај у Павлишу, 
селу надомак Вршца. На течају је предавао директор 
школе са наставницима „из свију важнијих грана 
народне привреде“. Такође су за 1. наставу  ангажо-
вани и пољопривредни референт вршачког среза, 
срески ветеринар и школски лекар. 
Предавањима је редовно присуствовало 82 виногра-
дара и ратара поседника, који су кроз слободне дис-
кусије отваране након сваког предавања,  показали ве-
лико интересовање за унапређење пољопривреде.
 Посетиоцима течаја, том приликом су показана 
оближња узорна имања, као и пољопривредна школа 
у Вршцу са својим објектима. Зимски пољопривредни 
течај у Павлишу завршио је са радом 2. фебруара. 
Након завршетка испита,  курсисти који су се посебно 
истакли добили су награде у виду пољопривредних 
справа и алата за калемљење лозе и воћака.11

 Школа је у то време активно учествовала у 
месним манифестацијама из пољопривреде, тако је у 
локалној штампи забележено учешће пољопривредне 
школе на живинарској изложби која је одржана у 
просторијама соколане. 
Школа је на овој изложби освојила други награду за 
изложена грла живине расе Род Ајланд (Rod Island).12

Током десетак година постојања, школа је усталила 
свој рад. Према доступним подацима види се да је у 
пољопривредну школу сваке године примано по 30 
ученика у први разред, да школа траје две године и 
да има свој интернат, што је у то време било врло 
значајно за ученике. Синове земљорадника издржава 
држава, док приватни ученици за идзржавање и 
школовање плаћају по 150 динара. 

 У циљу обуке ученика у калемљењу воћака 
производи се у растилу већи број калемова преко 100 
разних сората, сваке године. За упутну у рационал-
ном млекарству, приправљању разних врста сирева, 
школа држи 5 крава сименталске пасмине и једног  
бика. Затим има за обраду имања и за приплод 5 
комада кобила пасмине Нонијус, Од свиња гоји 1. 
нераста и 4 свиње немачке оплемењене пасмине 
са прасадима и назимадима. Поседује и живинарску 
станицу са чувеним америчким кокошкама Род Ајланд.
 Од зграда има школску интернатску зграду са 
учионицама и ђачким спаваћим собама и канце-
ларијама, трпезарију и амбуланту за ђаке, стаклару за 
цвеће, зграду за становање директора и наставника, 
купатило, стан плетарев, пчелињак, стају за крупну 
стоку, сирару, 1 силос за конзервисање сточне хране 
за зиму, свињац, живинарник и шупе за оставу пољо-
привредних справа и алата. Управа школе има и 
хемијски лабораторијум и наставничку и ђачку књи-
жницу са 859 стручних књига11.“

 Занимљив је и податак да је 2. новембра 1929. 
године у Министарству пољопривреде донета одлука 
бр. 30914/IV да свршени ученици пољопривредне 
школе у Вршцу могу бити постављени за чиновнике II 
категорије у пољопривредној струци или при управи 
државних монопола. 
 У тадашњим новинама такође се могу наћи 
подаци да је Нижу пољопривредну школу у Вршцу, 
до краја школске 1928/29. године завршио укупно 
81 ученик. Из Дунавске бановине их је било 24, из 
Моравске 13, Вардарске 25, Приморске 8, Зетске 9 и по 
један из Пуља ( Истра- Италија) и Берлина (Немачка). 
Према доступним подацима, од наведеног броја уче-
ника на својим имањима остало је њих 42 као само-
стални пољопривредници, у државној и самоуправ-
ној служби их је 18, у средњим пољопривредним 
школама 5, а на занимању и другим струкама ван 
пољопривреде је 16 ученика11. 

11. Војводина, бр. 45, недеља 11.9.1930., стр.12, Пољопривредна школа-типа 
виноградарско-воћарског у Вршцу; 12. Јавно мнење, бр.2, недеља 14.12.1930., стр. 2, 
Пољопривредна живинарска изложба у Вршцу
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 Услови за пријем у школу нису се мењали, 
тражи се: да је ђак старији од 14 година, али да није 
прешао 18 година, да је физички добро развијен и 
потпуно здрав, да је завршио други или трећи разред 
гимназије или реалке или бар основну школу са 
бољим успехом. Молбе за пријем у школу шаљу се 
Дирекцији Пољопривредне школе у Вршцу, а школа 
почиње 1. октобра. 

Цео текст огласа:

„У Нижу Пољопривредну школу у Вршцу примиће се ове 
године 30 ученика бановских питомаца и 6 приватних 
ђака. Услови за пријем у школу су ови: 
а) да је син земљорадника, 
б) да није млађи од 14 ни старији од 18 година, 
 што доказује крштеницом; 
в) да је завршио основну школу са бољим успехом, 
 а то да докаже школским сведочанством; 
г) да је здрав и телесно добро развијен за тежачке радове,  
 што доказује уверењем залничког, општ. или среског 
 лекара и да је доброг владања, што доказује школским 
 сведочанством, ако из школе долази, 
 а општинским уверењем о владању, ако је провео 
 најмање годину дана изван школе. 
 Ученици, који буду узети за бановске питомце у пољ. 
школама имају од Краљ. Банске Управе кроз цео школски 
течај бесплатан стан, одело, обућу и за случај болести 
лекарску негу и све друго што им је за учење потребно. 
 Препис записника о избору бановских питомаца са 
приложеним свим потребним документима среско или 
градско начелство доставиће управи Ниже Пољоприв-
редне школе најкасније до 1. августа т.г.“13

    Као што се види из 
наведеног цитата, овог
пута се свих тридесет 
ученика финансирало 
од стране Дунавске 
бановине, док је 1923. 
финасирано само три 
ученика.   
     Јасно је дакле, да је 
држава чинила напо-
ре да што више заин-
тересује пољопривред-
нике за школовање
деце у окружним пољо-
привредним школама. 

13. Југословенски Нови Лист, бр. 
27, недеља 5.7.1931, стр. 3, Пријем 
ученика у нижу пољопривредну 
школу у Вршцу; 

Ученици трактористи
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Прва трансформација школе
 Како су се мењале друштвено-економске окол-
ности у држави, тако су се појавиле потребе за 
преуређењем школе. До прве трансформације школе 
дошло је 1932. године, када је Нижа пољопривредна 
школа виноградарско-воћарског типа постала је 
Задружно-винарска школа. 
 До ове трансформације дошло је због организо-
ваног деловања Краљевине Југославије на јача-њу 
производње вина за домаће и инострано тржиште. 
Тих година евидентиран је извоз велике количине 
вина на тржиште европских земаља: Чешке, Холан-
дије и Немачке. Вршачко вино транспортовано је у 
ове земље железницом, углавном преко Марибора14. 
 Вршац је тада имао 30.000 становника15 и 
производио је знатне количине вина и ракије. Једном 
месечно, локалне новине су објављивале која је 
количина вина током претходног месеца извезена  
из Вршца. Тако,  вршачки недељни лист Војводина у 
децембру 1935. године извештава да је „у новембру 
месецу о.г. из Вршца извезено 296.260 l вина и 64.745 
l ракије16“. 
 Из овог импозантног податка, може се закључи-
ти да је трансформација Ниже пољопривредне школе 
у Задружно-винарску школу логичан след привред-
них догађаја, којем је претходила намера државе да 
уреди промет са вином и винским дестилатима. 
 Овој трансформацији претходила је законска 
регулатива. Наиме, како би се регулисао промет вина 
и виских дестилата и спречиле малверзације у овој 
области, дана 9.12.1929. донет је закон о вину, а дана 
14.8.1930. ступио је на снагу правилник за извршење 
поменутог закона.17 
 Дунавска бановина, којој припада и Вршац, 
имала је тада шест обласних нижих пољопривредних 
школа општег типа, које су припремале младе за рад 
на сопственим газдинствима, те се указала потреба 
да се нека од ових школа специјализује, односно  

14. Војводина, 1930., Извоз вина и ракије; 
15. Војводина, бр. 5, недеља 4.2.1934, стр. 2, Вандализам; 
16. Војводина, бр. 51, недеља 15.12.1935., стр.4, Извоз вина и ракије; 
17. ЗОВ-Винопедија (http://vinopedia.hr/wiki/index.php?title=ZOV); 
18. Аграрна реформа: књига III Закон о ликвидацији аграрне реформе на великим 
поседима од 19. јуна 1931. године са изменама и допунама од 5. децембра 1931. године 
и 24. јуна 1933. године (http://library.foi.hr/lib/knjiga.php?sqlid=1&sqlx=X01729&vrsta=&gr
upa=&broj=1)

трансформише у школу виноградарског типа.
Вршачка Нижа пољопривредна школа највише је 
одговарала овој сврси, због горе наведене значајне 
производње вина у граду и околини. 

 Без обзира на велике количине вина које је 
експортовано из вршачког среза, постоје подаци који 
говоре да су произвођачи вина тада били углавном 
мали пољопривредници са ситним поседима, који 
ве-ћином имају старе сорте грожђа и које се каракте-
рише непримењивањем савремених техника и спра-
ва за справљање и неговање вина. Застарели приступ 
у виноградарској производњи, низак ниво знања о 
тадашњем савременом виноградарству и винарству, 
ниска рентабилност таквог виноградарства, уз пове-
ћану потражњу већих количина уједначеног, добро 
однегованог и квалитетног вина, подстакло је државу 
да организује рад наше школе у овом смеру. 
 Пошто је број малих виноградара и винара 
био релативно велики, указала се потреба да свој 
рад организују кроз оснивање задруга. То је био 
једини начин да мали произвођач обезбеди услове 
за рентабилну производњу вина и економски про-
сперитет. Ово је и главни разлог трансформације 
вршачке Ниже пољопривредне школе у Задружно-
винарску школу виноградарско-воћарског типа. 
Осим тога, дана 24.6.1933. године донета је коначна 
верзија закона о ликвидацији аграрне реформе18.  
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 Аграрна реформа је за последицу имала стварање 
великог броја малих поседа, јер су добровољци 
из  Великог рата, као захвалност за ратне заслуге, 
добијали по 3-5 ha земље. Зато се јавила  потреба да 
се обуче за напредну пољопривредну производњу,
па и виноградарство и производњу вина. 
И у вршачком срезу дошло је до ове појаве. Штавише, 
формирала су се и читава насеља или делови 
насеља од српских добровољаца из Великог рата, 
као нпр. Милетићево, Купиник, Стари Лец, Банатски 
Соколац. Указала се потреба за образовањем ових 
људи, поготово млађих нараштаја ради унапређења 
пољопривредне производње. 
У свим овим друштвено-економским променама, 
своје место нашла је и наша школа.
 Због претходно изнетог стања, Краљевска 
банска управа Дунавске бановине решава да се 
Нижа пољопривредна школа у Вршцу специјализује 
у Задружно - винарску школу, па се настава прекида 
1932/1933. године да би се ова реорганизација 
извршила19. 
На објављен конкурс за пријем 30 ученика јавља 
се око стотину кандидата, већином са претходно 
завршеном Нижом пољопривредном школом. 
Кандидати су конкурисали из свих крајева тадашње 
земље, што указује да у том тренутку у земљи није било 
довољно стручног кадра за послове у виноградарству 
и винарству.

 Прва генерација Задружно-винарске школе упи-
сала се 1933/1934. године. Имена ученика, наставника 
и директора ове генерације наведена су у прилогу.
 Међутим, прве потешкоће јавиле су се на 
самом почетку. Наставни програм и план рада био 
је ограничен, јер ученици нису могли да обављају 
практичну наставу у школи, пошто школа није 
поседовала потребне капацитете за то. 
Стога су ученици прву годину проводили на стручној 
настави у школи, док су током друге године били на 
практичној настави ван школе, у виноградарским 
установама, винарским задругама, винским тргови- 19. Југословенски нови лист, бр. 2, субота 7.1.1933., стр. 3, Покретна пољопривредна 

изложба. Шта представља плави воз?

нама и виноградарским поседима, али под строгим 
надзором наставног кадра школе. Након обављања 
праксе, ученици су се крајем  школске 1935/1936. 
вратили у школу ради полагања завршног испита. 
 Већ за другу генерацију ученика, школа је 
обезбедила услове за учење у школи и током теоретске 
и током практичне наставе, па је банска управа донела 
следеће решење: „како су обезбеђени сви услови за 
учење у школи, наставу и практичну обуку обе године 
да проводе и раде у самој школи“. Ова реорганизација 
школе из 1932/1933. године извршена је тако да су 
постојећи ратарски и сточарски објекти прилагођени 
новим потребама учења, с тим да  се ратарство и 
сточарство и даље изучавају као помоћне гране, док се 
виноградарско-воћарским објектима поклања главна, 
далеко већа пажња19. Тада су урађени вински подруми 
и пецара и набављен је најнужнији инвентар  за њихов 
рад, што се може видети из фотографија које следе. 
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Слика 5. Нови објекат за производњу вина, ракије и алкохолних пића 
на школској економији Задружно-винарске школе у Вршцу

 Према овом правилнику школа је двогодишња 
и уређена је по принципу нижих пољопривредних 
школа са интернатским смештајем ученика. 
Одређена је доња старосна граница за пријем ученика 
у школу од 15 година, а горња старосна граница није 
одређена. Она је била потпуно отворена, тако да су 
се на школовање примали и ђаци са тридесет и више 
година старости, тј. већ одрасли људи. Пре подне 
ученици су слушали предавања, док су поподнева 
била резервисана за практичне радове и вежбе21 
(што се може видети на сликама).

 Задружно-винарска школа смештена је, дакле у 
Вршцу, великом центру производње вина и трговине 
вином. У околини града налазили су се велики 
виноградарски поседи, а у граду велики и уређени 
подруми и винарске трговине у којима је усавршавана 
прерада грожђа. У то доба, Вршац је имао и две 
радионице у којима су се производиле виноградарске 
и винарске справе20. Све ово омогућавало је учени-
цима да виде и оно што је у школи недостајало. 
 Врло је занимљиво да је Вршац, као центар 
виноградарства и винарства давао мало својих 
ђака на школовање у Задружно-винарску школу. 
Интересовање за школу било је много веће од стране 
кадидата са стране, чак и из иностранства. На основу 
закона о специјалним пољопривредним школама 
донет је и нов школски правилник, који је одобрило 
надлежно министарство. 20. Војводина, бр. 24, недеља 11.6.1933., стр. 2, Из овд.задружно (пољопривредне) 

винарске школе
21. Југословенски нови лист, бр. 2, 14.1.1934., стр.3, Из задружно винарске школе; 
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 У ова тешка, послератна времена економске 
кризе у пуном јеку, док су се јављали све озбиљнији 
наговештаји могућности ескалације нове кризе свет-
ских размера, држава је на разне начине покушавала 
да организује и устали пољопривредну производњу. 
 Покушавајући да организује тадашњу пољо-
привреду Министарство пољопривреде организова-
ло је покретну пољопривредну изложбу под називом 
Плави воз. 
Тако је воз са композицијом вагона, од којих је 
сваки био изложбени простор за неку актуелност из 
тадашње пољопривредне производње, обилазио 
градове и на тај начин промовисао савремене трен-
дове у пољопривреди. 

Ученици Задружно-винарске школе из Вршца 
на пракси у школској пецари
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Задругарство, задружно књиговодство и пољоприв-
реда. Циљ течаја је да пољопривреднике оспособи 
за основање задруга и самостално вођење задруж-
них послова и да им пружи основно знање из 
пољопривреде, Течај посећује 20 слушалаца из разних 
крајева Дунавске бановине, а поглавито из Баната и 
Срема, већином зрелих људи између 20 и 45 година. 
Слушаоци имају у школи бесплатан стан и храну, као 
и материја за наставу22“.
 Да ово није био усамљен случај, потрврђује 
следећи текст, објављен у локалној штампи: 

 „Задружно-винарска школа и Енолошка станица 
намеравају да у другој половини јануара одрже један 
20. дневни течај из виноградарства, подрумарства, 
задругарства и воћарства за пољопривреднике, 
виноградаре из Вршца и околине. Упис на течај и 
договор о почетку и распореду и месту предавања 
извршиће се у недељу 14. јануара у 11 часова пре подне 
у Првој Српској Земљорадничкој задрузи (Милетићева 
улица бр.8), те се умољавају заинтересовани да дођу 
на поменути договор22“.

 Увид у квалитет запослених у школи, може се 
стећи на основу текста, забележеног у тадашњој 
штампи. Наиме, пољопривредна школа тада је у свом 
саставу имала и инжењера агрономије Димитрија 
Зоболотског, који је у школи обављао дужност 
суплемента. Он је као новопостављени винарски 
надзорник за град Вршац, по наређењу Краљевске 
бановске управе Дунавске бановине, одржао веома 
запажено предавање о пероноспори винове лозе 
и грожђаном мољцу, у недељу 29.4.1934, у великој 
магистратској сали, са почетком од 10 часова23 
Зоболотски је на тој функцији остао до маја 1936. 
године, када је дао оставку24.

 Почетком јануара 1933. године и у вршачку 
железничку станицу ушао је Плави воз. Остало је 
забележено да су ову покретну изложбу посетили 
ученици основних и средњих стручних школа, као и 
питомци пољопривредне школе. 
Како је изгледала изложба у Плавом возу може се 
видети из новинског текста: 

 „У сваком вагону изложена је по једна грана 
пољопривреде. Тако засебан вагон заузимају, у ужем 
смислу пољопривреда, свињарство, млекарство, шу-
марство, воћарство, виноградарство, пчеларство итд. 
 Највећа је пажња посвећена задружном животу. 
Вагон задругарства јасну и документовану слику 
пружа о томе, шта се све може постићи удруженим 
животом на свим пољима нашег економског живота. 
Противно овоме приказано је једно село без задруге, 
које даје жалосну слику беде и невоље.
Специјално нашим виноградарима је пружена могућ-
ност да виде на какве практичне начине ваља 
транспортовати грожђе. У сваком вагону стајао је по 
један стручњак који је давао потребна обавештења“22. 

 Из наведеног текста се јасно види колико напора 
је учињено како би се мали пољопривредници удру-
жили у задруге, да би на тржишту могли да наступе 
заједно и тако заједничким снагама одбране своје 
интересе. 

 Задружно-винарска школа је осим редовне 
наставе одржавала разне дуже или краће течајеве, 
као што су стручна предавања намењена пољо-
привредницима Вршца и околине. Један од ових 
течајева оглашен је у локалним новинама:  

„На основу решења Краљевске Банске Управе 
Дунавске Бановине отпочело је 5.о.м. у овдашњој. 
Задружно-винарској (Пољопривредној) школи задруж-
ни пољопривредни течај, који ће трајати до краја 
месеца. На течају се предаје: 22. Војводина, бр.17, нед.29.4.1934., стр.4, Предавање о пероноспори и грожђаном мољцу

23. Војводина, бр. 22, недеља 30.5.1936. стр. 4, Дао оставку
24. Југословенски нови лист; бр.3, субота 14.1.1933. стр. 3, Из овдашње пољопривредне 
школи; 
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оптимално и остварује свој пуни капацитет. За то 
су поред наставног и ненаставног особља, радника 
запослених у школи, васпитача и суплемената, 
свакако најзаслужнији тадашњи директори школе. 
 У том временском периоду, директори ове 
школе били су: Трајановић Милорад (постављен 
у моменту оснивања школе), Стојановић Милутин 
(познато је да је био директор школе током 1926.), 
Арнаутовић Боривоје (в.д. директор током дела 1928.) 
Томић Милан - Мостарац (од 1928. до 1932.), Тоскић 
Вукашин (од 1932. до 1936.; уз напомену да је био в.д. 
директора школе) и Павловић Миловоје (од 1936. до 
1941; уз напомену да је био в.д. директора школе). 
О квалитету особља задружно-винарске школе говори 
и чињеница да је директор школе почетком 1936. 
године добио премештај и почео да ради као доцент 
на Пољопривредном факултету у Београду27. 
 Полагање испита у задружно-винарској школи 
било је јавно, нарочито полагање завршног испита. 
У штампи се тада, пре полагања завршног испита, 
упућивао јавни позив за присуство овим испитима. 
 „Још од 1932. године реорганизована је Нижа 
пољопривредна школа у Вршцу у Задружно-винарску 
школу. У овој школи се спрема стручни подмладака за 
вођење подрума, како задружних, тако и приватних, 
као и свих врста земљорадничких задруга. Како ће 
се испити у овој школи обавити од 16. до 22. јула 
о.г. то би било за препоруку грађанству, да исте у 
што већем броју посети. Ученици ове школе, према 
своме наставном програму, полажу предмете из 
виноградарско-воћарске подрумарске и привредне 
гране пољопривредних наука. 

 У следећем тексту, приметна  је  улога  школе  у  
обуци локалног становништва из области виноградар-
ства и винарства: 

 „Овдашња пољопривредна школа, која се 
реорганизује у Задружно Виноградарску Подрумар-
ску школу, намерава да одржи 15-тo дневни течај из 
виноградарства и подрумарства. 
Виноградари и винари, који се интересују за овај курс 
умољавају се да дођу у недељу о.м. у салу Прве Српске 
Земљорадничке Задруге, ради пријаве и договора о 
почетку и распореду предавања на курсу. 
Курс ће бити бесплатан“25.

 Божидар Комердељ, пољопривредни референт 
и тадашњи градски економ, у недељном градском 
листу, на читаве две странице, наводи улогу и значај 
пољопривредне школе из Вршаца у организовању 
рада „зимске школе", за пољопривреднике из Вршца 
и околине. 
 Иако  реорганизована у задружно-винарску шко-
лу, на школској економији школа је производила 
и квалитетан приплодни материјал из сточарства, 
који је осим коришћења за сопствене потребе, про-
давала на локалном тржишту. На тај начин ширио се 
квалитетан генетски материјал свиња, живине и говеда. 

У месној штампи, забележен је и овај чланак:   

 „Овдашњи наш трговац, г. Душан Радак, хранио 
је четири свиње, расе Јоркшир, купљене из овдашње 
пољопривредне школе. Пре неки дан је г. Радак 
истерао сва четири комада на вагу, ком приликом је 
на највеће изненађење свију присутних утврђена 
тежина од 1710 kg за сва четири комада.   
 Најинтересантније је било то што је једно од тих 
комада само тежило 446 kg. Заиста велика реткост. 
У толико већа, што је то најтеже свињче, изгледало још 
доста витко. Значи да је могло да се тови до 600 kg“26.

 Из свега наведеног може се извести закључак да 
је у то време школа коначно почела да функционише 

25. Југословенски нови лист, бр. 2, субота 7.1.1933., стр. 4, Ретке расе свиња
26. Војводина, бр. 6, недеља 23.2.1936., стр. 3, Премештен; 
27. Војводина, бр. 28, субота 10.7.1937., стр. 3-4, Испити у задружно-винарској школи;
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 Први забележени траг прославе Светог Труфуна, 
заштитника и славе наше школе, објављен је у суботу 
12. марта 1938. године30.
Школа је такође узимала учешће у разним мани-
фестацијама које су се организовале у граду. Једaн 
од тих догађаја је и учешће питомаца задружно- 
винарске школе у прослави дечијег дана31.

 Како је ово једини тип школе у нашој земљи и 
како је баш Вршац имао срећу, да као пољопривредни, 
а специјално као виноградарски и задружни центар 
Баната, буде седиште те школе, то се очекује да 
ће грађанство Вршца, које има много смисла за 
пољопривреду и овом приликом то и доказати 
посетивши испите у нашој школи“28.
За потребе грађанства, те 1938. године  „Задружно-
винарска школа произвела је већи број воћних 
садница од сваке врсте и разне сорте, са продајом 
садница која је сада отпочела.  Цена је 4 динара по 
комаду29“.

28. Војводина, бр. 11, субота 12.3.1938., стр. 3, Задружно-винарска школа у Вршцу;
29. Војводина, бр. 8, субота 19.2.1938., стр. 3, Слава винарске школе; 30. Југословенски 
нови лист, бр.18, недеља 26.4.1936., стр. 3, Прослава дечијег дана; 31. Југословенски 
Нови Лист, бр. 46, недеља 18.10.1931, стр.3, Енолошка станица у Вршцу
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нарочито оног које је намењено за извоз. Досад је 
оваква станица, у нашој најближој околини постојала 
у Букову у Србији. Сад смо, као што рекосмо, добили и 
ми једну овакву станицу на којој ће се вршити преглед 
свег вина из ових крајева намењеног за извоз. 
Ова станица ће по свој прилици бити у овдашњој 
пољопривредној школи33“.

 Пошто је Нижа пољопривредна школа виногра-
дарско-воћарског типа трансформисана у Задружно-
винарску школу, Краљевска банска управа Дунавске 
бановине донела је јула 1932. год. Решење о 
оснивању енолошке станице у Вршцу. Тада су почеле 
и припреме за њено отварање. 
 „Планирано је да нова енолошка станица у Вршцу 
врши све анализе и испитивања у сврху контроле вина 
и других производа од грожђа и енолошких средстава. 
У надлежности бановске енолошке станице у Вршцу 
спада територија северног дела дунавске бановине и 
то срезови: алибунарски, апатински, батински, бачко-
паланачки, бачко-тополски, белоцрквански, велико-
бечкеречки, велико-кикиндски, вршачки, дарђански, 
жабаљски, јаша томић, ковачички, ковински, кулски, 
ново-бечејски, ново-кањишки, новосадски, оџачки, 
панчевачки, сенћански, сомборски, старо-бечејски 
и тителски и градови: Бела Црква, Вршац, Велики 
Бечкерек, Сомбор, Суботица, Стара Кањиша и Сента32“. 
Енолошка станица у Вршцу, званично је почела са 
радом, у недељу, 7.5.1933. године. 
Била је смештена у згради пољопривредне школе, 
на адреси Трг ослобођења бр.3. Ова станица са 
својом контролном лабораторијом представљала је 
институцију од највећег значаја за  виноградарство, 
винарство и воћарство целе дунавске бановине, а 
нарочито за овај део Баната, Вршац и Белу Цркву са 
околином34. 

Енолошка станица
у Задружно - винарској школи
виноградарско-воћарског типа
 Након ослобођења и уједињења, те стварања 
нове државе, Краљевине Срба Хрвата и Словенаца, 
појавила се и потреба законске регулације произ-
водње и промета вина, како би се домаћи и инос-
трани потрошачи заштитили од мешетарења, тј. 
производње и употребе лоших, фалсификованих 
вина. Било је важно донети закон о вину. 
 Области новонастале државе које су раније биле 
под аустроугарском управом имале су старе законске 
одредбе, неприлагођене новом времену. 
Области, као што су централна Србија и Црна Гора, 
с друге стране нису имале никакве винске законе. 
Закон о вину донет је 1929. године и сада га је требало 
спровести. Како би се он успешно спроводио, било је 
неопходно постојање специјализованих установа, 
односно енолошких станица. У то време, постојала је 
једна оваква установа у Загребу и друга у Букову код 
Неготина, основана 1922. године. 
 При изради правилника који је био значајан због 
техничког спровођења Закона о вину (Правилник за 
извршење Закона о вину, од 14.8.1930.), установљено је 
да ове две станице нису довољне, тако да су основани 
енолошки одсеци при огледним и контролним 
пољопривредним станицама у Сплиту и Марибору, а 
касније и у Београду (при управи царинских послова) 32.
 Оснивање енолошке станице у Вршцу имало је
исти циљ и било је синхронизовано са трансформа-
цијом школе. Локална штампа је већ током октобра 
1931. год. најавила оснивање енолошке станице, која ће
вероватно бити при овдашњој пољопривредној шко-
ли и која ће вршити преглед вина намењеног за извоз: 
„Најзад добисмо једва једном и ми једну такву 
станицу. Ово је станица, где се врше преглед вина, 32. Војводина, бр. 18, недеља 30.4.1933., стр.3, Енолошка станица у Вршцу; 

33. Југословенски Нови Лист, бр. 20, недеља 14.5.1933 стр.3, Отварање и почетак 
енолошке станице у Вршцу; 34. Југословенски нови лист, бр 3, субота 14.1.1934, стр.3, 
Из задружно-винарске школе; 

27



Слика 8. Заједничка фотографија присутних на јед-ном од предавања која су организовала Задружно-винарска школа и Енолошка станица у Вршцу.

 О отварању станице писало се и у другим локал-
ним новинама: 
„Одлуком Г. Бана Дун. Бан. основана је у Вршцу 
Енолошка станица Дун. бановине. (Хемијска лабора-
торија за испитивање вина и др. производа од грожђа 
и воћа и енолошких средстава), са задатком да ради на 
унапређењу винарства и виноградарства Дунавске 
бановине.

 Г. Министар пољопривреде својим решењем про-
гласио је исту станицу за контролну лабораторију по 
Закону о вину, са одређеном територијом у коју спада 
и цео Банат.
Како је Станица од већег значаја за виноградарство и 
винарство Дунавске бановине, а нарочито за Вршац 
и Белу Цркву и њихову непосредну околину, то је иста 
званично отворена и почела рад у недељу 7. маја 
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т.г. у 10 часова пре подне у присуству изасланика 
Министарства Пољопривреде и Краљ-Банске Управе 
и представника месних власти и установа. Станица је 
смештена у згради ниже Пољопривредне Школе,
Трг ослобођења бр.3 (код жел.станице)35“.

 Новоформирана енолошка станица, одмах је 
почела са радом. Осим примарне функције у садејству 
са Задружно – винарском школом, тј. Пољопривредном 
школом, почела је да ради и на едукацији локалног 
становништва из области виноградарства, винарства 
и воћарства. Ова делатност двеју институција, које су 
здружено радиле на истом задатку забележена је у 
локалној штампи на следећи начин: 
„Задружно-винарска школа и Енолошка станица 
намеравају да у другој половини јануара одрже један 
20-дневни течај из виноградарства, подрумарства, 
задругарства и воћарства за пољопривреднике-
виноградаре из Вршца и околине36“.
 „У недељу 6. маја у 10 часова пре подне, одржаће 
се у Задружно-винарској школи и Енолошкој станици, 
Трг Ослобођења бр. 3 (до железничке станице) преда-
вање о сузбијању пламењаче и грожђаног мољца, те 
се позивају виноградари да исто предавање посете“37. 
 О синхронизованом деловању наше школе и 
енолошке станице на остварењу заједничког циља, 
репутацији коју су уживале код народа, најбоље 
говори следећа слика. 
 Још један занимљив чланак из тог периода 
говори о томе: 

 „Енолошка станица је за тадашњу бербу грожђа 
за Вршац и околину селекционисала чисте културе 
гљивица, те исте сваки интересент може добити од 
енолошке станице. Употребом чистих култура квасца 
врење се извршује брзо и потпуно а вино се боље 
избистри, боље се чува, а и букет вина је бољи. За 
савремено подрумарство употреба чистих култура 
је од велике користи, те се зато сваком може топло 
препоручити38“.

 Држава је са своје стране помагала енолошку 
станицу, не само преко набавке потребне опреме, већ 
и финансијским средствима, што се види из следећег 
извора: 
 „Решењем министра пољопривреде одобрена 
је сума од 6000 дин. као помоћ нашој енолошкој 
станици за набавку потребних апарата и хемикaлија 
за испитивање вина. Иста толика сума у исту сврху 
одобрена је и енолошким станицама у Топчидеру, 
Загребу и Букову и енолошким станицама при пољо-
привредним огледним станицама у Марибору и 
Сплиту39“.

35. Војводина, бр.18, недеља 6.5.1934., стр.3, Важно за виноградаре; 36. Војводина, 
бр. 40, недеља 29.9.1935., стр. 4, За предстојећу бербу Енолошка станица у Вршцу; 
37. Војводина, бр. 52, субота 26.12.1936., стр. 3, Помоћ енолошкој станици,
38. Књига наредаба, Наредба бр.84 од 9.1.1940., наредба бр.85 од 19.2.1940., наредба 
бр.86 од 29.2.1940., наредба бр.86 од 11.08.1940., наредба бр.99 од 8.9.1940.; 
39. Књига наредаба, Наредба бр.111 од 2.4.1941.; 
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40. Књига наредаба, Наредба бр.86 од 29.2.1940.; 41. Књига наредаба, Наредба бр.113 
од 8.11.1941.

рата они су прекинули школовање у нашој школи и 
вратили се својим кућама. 
Овај рат су ученици и чиновници школе дочекали 
са великом зебњом и неизвесношћу, што се може 
закључити из  последње наредбе у којој директор 
даје јасне смернице ко ће од службеника обављати 
које послове. Стиче се утисак да није било довољно 
људи за обављање свих  задатака, тако да су поједини 
службеници, у исто време, били задужени за 
обављање неколико послова.
 Навешћемо цитат из последње наредбе дирек-
тора Павловића:
 „Пошто ће ускоро доћи до предаје школе скрећем 
пажњу особљу, да како објекти, тако и све књиге 
буду у највећем реду и све ажурно, јер приликом 
примопредаје стање објеката и канцеларије биће 
огледало рада садашње управе и чиновника. На ово 
полажем велику важности за неисправности узећу 
чиновнике на одговорност“41.

 Само троје запослених је примило на знање ову 
наредбу, што су потврдили својим потписом. Ова 
чињеница јасно упућује на закључак да није било 
довољно људи за обављање послова у школи. 
На жалост, на основу расположивих информација 
из прикупљене грађе не можемо са сигурношћу да 
утврдимо коме је управа тадашње школе „предавала“ 
школу. Претпостављамо да је то била примопредаја 
између локалне, новоформиране окупационе власти 
града Вршца и школе, с обзиром да је ова наредба 
написана почетком новембра 1941. године.

 У монографији о нашој школи издатој 2001. 
године, аутор Драган П. Велимир наводи: „Школа је 
за време рата била затворена. По сећању професора 
Предрага Сучевића сазнајемо да је било говора о томе 
да ће школа радити и да ће је организовати немачки 
део становништва као ратарску школу, али од тога 
није ништа било41“.

Пољопривредна школа 
у Вршцу 
уочи и за време 
Другог светског рата
 Током Другог светског рата школа није радила.
Непосредно пред рат примећено је често одсус-
твовање са посла директора школе инжењера 
Миливоја Павловића и његово учешће у војним 
вежбама38. Током одсуства са дужности директора 
школе, углавном га је мењао инжењер Васа Мирков, 
суплемент, који ће након Другог светског рата 
организовати и устројити поновни рад школе и 
бити њен први директор у послератном периоду. 
На последњем одсуству за војну вежбу, у пролеће 
1941. године, директора је на дужности заменио 
инжењер Драг. Милисављевић39. И остало особље 
пољопривредне школе је такође било одсутно са 
посла и ангажовано у војним вежбама, непосредно 
пред избијање рата. Тако налазимо и информацију да 
је Узелац Новак, тада запослен у школи као подрумар, 
позван на војну вежбу. И он је своје дужности предао 
Мирков Васи40.
 Други светски рат је за нашу земљу започео 
6.4.1941, бомбардовањем Београда од стране 
немачке авијације. Како је највећи број ученика, 
који се школовао у Задружно-винарској школи био 
са стране и из унутрашњости земље, почетком овог 
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Школа после 
Другог светског рата

Други светски рат је са собом је донео стравична разарања. 
Становништво и привреда наше земље нису се још опоравили 
од Првог светског рата, а за непуне три деценије дошао је 
Други светски рат. Поново жртве, поново пустошења. 

Школ послДругог светскДруг

Друго светско ратДруги светски рат је са собом је донео стравична раДруги светски рат је са собом је донео с
Становништво и привреда наше земље нису се јошовништво и привреда наше земљ
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школе Миливоја Павловића4, што указује да је овај 
имао поверење у  њега, а то је вероватно била после-
дица његове марљивости и испољавања осталих 
квалитета током рада у школи. 
 Дошло је време да његове организационе способ-
ности, стручност и искуство буду активирани у циљу 
развоја школе и он се том послу предао у потпуности. 
Све је требало поново покренути. Приликом  новог 
почетка, то није било лако. Последице ратних раза-
рања, недостатак кадрова и средстава, све су то биле 
прве препреке које су се  требале превазићи. Требало 
је у тим условима уписати прву генерацију ученика. 
О овоме сведочи и његова прва наредба коју је 
објавио у књизи наредаба 1.5.1945. године,  означeну 
бројем 1, који је требало да симболизује нови поче-
так. Интересантно је, што је за ту прилику, као и за 
следећих 8 наредби, користио мастило зелене боје. 
Да ли је та зелена боја мастила требало да буде симбол 
пољопривреде или можда неког новог почетка, 
неког новог времена, или је то пак пука случајност, 
вероватно никада нећемо сазнати, али свакако су 
се те прве наредбе и по томе разликовале од других 
пређашњих, али и потоњих. 

 У периоду од 1941. до 1945. године страдали су 
сви народи Краљевине Југославије. Опет и поново 
највише Срби. Убијено је око 1.607.000 људи српске 
националност, што чини 16,25 % од њиховог укупног 
броја. Да би смо сагледали обим овог монструозног 
геноцида, требало би ове губитке упоредити са 
губицима других народа у овом рату, у односу на 
њихов укупан број становника. У Другом светском 
рату Енглези су имали губитке од 0,8 % од укупног 
броја свог становништва, Италијани 0,9 %, Французи 
1,4 %, Немци 6,1 %, а СССР 8,8 до 12,9 %1.

 Оно што треба споменути је следеће: према 
налазу државне комисије ФНРЈ, представљеном на 
мировној конференцији у Паризу 10. фебруара 1947. 
године, ратна штета коју је Немачка причинила 
Југославији износила је око 36 милијарди долара; због 
скока цене злата, та сума је у међувремену скочила 
десет пута, тако да данас износи – 360 милијарди 
долара. А како скоро 90 одсто укупног дуга отпада 
на Србију и Црну Гору, тврде у Заједници, испада 
да Немачка данас Србији и Црној Гори дугује 324 
милијарде долара.
Било је поново потребно покренути привреду земље.
 Председништво Главног народно-ослободилач-
ког одбора Војводине на седници одржаној у Новом 
Саду дана 7.3.1945. године донело је одлуку да се 
оснује Средња виноградарско-воћарска школа у 
Вршцу2. На истој седници, донета је одлука да се 
оснују средње пољопривредно-сточарске школе у 
Црњи (Јакшићево), Ади и Суботици, са управама.
 За в.д. директора школе био је постављен 
професор дипл.инж. Васа Мирков, главни организатор 
и поновни покретач рада школе3.
Ово је био одличан избор, с обзиром да је пре 
рата Васа Мирков радио у школи као суплемент 
(наставник). Био је врхунски стручњак и одлично је 
познавао сваки сегмент из живота школе. У више 
наврата је мењао тадашњег предратног директора 

1. Геноцид над Србима http://www.srpsko-nasledje.rs/sr-c/1999/06-ratno/article-04.html
2. Предмет: Оснивање средњих пољопривредних школа у Војводини, Главни народно-
ослободилачки одбор Војводине, Нови Сад, дел.бр.349, од 10.3.1945.год.
3. 80 година Пољопривредне школе „Вршац“, дипл. инж. Драган П. Велимир, Вршац, 
2001. године; 4. Наредба бр. 85 од 19.2.1940. (Књига наредаба)
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прву седницу одржава 8.6.1945. године. Чланове 
овог савета су чинили: инж. Васа Мирков - директор, 
инж. Петар Марков - наставник, инж. Ђорђе Дивнић - 
васпитач и Владимир Копривникар – економ. Тада се 
констатује да ће школовање  трајати три године.
 Као последица тога уписују се два одељења 
ученика, који су касније називани „друго коло“, 
док су ученици прве генерације, уписани одмах по 
ослобођењу по четворогодишњем програму, названи 
„прво коло“. 
„Прво коло“ ради тако што им се скраћује распуст на 
највише 10 дана, а продужава настава, како би у току 
три календарске године завршили четворогодишњу 
средњу пољопривредну школу. По овом програму, 
трогодишње образовање је завршила још једна 
генерација ученика, названа “треће коло“,  школске 
1950/51. године, па су наступиле нове промене и 
дошло је до реформе школства у нашој земљи, која ће 
обухватити и ову школу. Сада се школа трансформише 
у средњу пољопривредну школу са четворогодишњим 
школовањем својих ученика5. 
 У овом послератном времену, Васа Мирков 
је обављао функцију директора школе до 1.2.1947. 
године. На позицији директора школе заменио 
га је Фемељиди Никола, који је у Вршац дошао из 
Пољопривредне школе у Пожаревцу. Ово је први 
стручњак који је дошао из Пожаревца у нашу школу. 
Током времена, али доста касније, из пожаревачке 
Пољопривредне школе у вршачку Пољопривредну 
школу дошли су Драгослав Варићак и Огњен 
Прибаковић. Од 1. септембра 1952. године пун назив 
школе је био Пољопривредна школа у Вршцу.

У даљем тексту наводимо његову наредбу, из које 
се види да је у том тренутку било проблема са 
недостатком стручног особља, с обзиром да је више 
пословних задатака додељивано запосленима и да су
ову наредбу примили на знање само двојица запос-
лених службеника:

 „У интересу што бољег рада на економији и 
новим постављеним чиновницима школе одређујем 
следеће дужности и то:
 1) другу Копривникар Владимиру економу руковање
  целокупном школском економијом, диспозицију  
  расположиве радне снаге и вођење прописаних  
  економских књига
 2) другу Марков Петру надзор над интернатом, 
  дужност разредног старешине 1. разреда и при-
  времено вршење дужности рачуновође школе.
  Примили на знање:                                                                                           
  Инж. Петар Марков                                                                                          
  Копривникар Владимир“. 

 Одмах после рата, некадашња Задружно-винар-
ска школа, која је била двогодишња, реорганизује 
се у четворогодишњу школу. Њен пун назив је тада 
био Средња виноградарско-воћарска школа. Одмах 
по ослобођењу Вршца од окупатора почиње упис 
ученика, а настава креће крајем новембра 1944. 
године. Уписано је 30 ученика, од којих је школу 
завршило 22 ученика. То је била мешовита средња 
четворогодишња пољопривредна школа, у којој су 
ученици били и мушког и женског пола, први пут од 
оснивања школе.
 Међутим, већ при упису следеће генерације 
ученика дошло је до промена, тако да се школовање 
смањује са четири на три године. Разред који је прет-
ходне школске године по програму уписао четворо-
годишњу школу, завршава исту по том програму, 
а већ следећа генерација има трогодишњи програм.
Оснива се први Стручни савет ове школе, која своју 

5. Народни одбор среза Вршац, бр. 06-2047/1-59, 14.марта 1959. године у Вршцу, Нацрт 
решења-Оснива се „школа за квалификовање радника у пољопривреди“ у Вршцу
6. Народна Република Србија, Савет за просвету, бр. 06-1772/1, 8.12.1959. г. Београд, 
Решење о усвајању предлога Народног одбора среза Вршца за основање школе за 
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с обзиром да је у овој грани пољопривреде проблем 
недостатка кадрова био највише изражен, али и с обзи-
ром на то да је сточарство чинило огроман део 
прихода овог среза и да је тада дошло до значајног 
повећања броја грла стоке. Само у претходној 1958. 
години, у периоду од јуна до децембра,  дошло је до 
удвостручавања броја крупне стоке у вршачком срезу.
Овај предлог Народног одбора среза Вршац послат је 
на сагласност Савету за просвету Народне Републике 
Србије. 
 Савет за просвету Народне Републике Србије 
доноси решење бр. 06-1772/1 дана 8.12.1959. године, 
којим се усваја предлог Народног одбора среза Вршац 
и даје сагласност за оснивање Школе за стручно 
оспособљавање запослених радника у пољопривре-
ди, са три смера: воћарски, виноградарски и сточарски.
Школовање траје 2 године и 5 месеци и изводи се по 
наставном плану и програму који прописује Савет за 
просвету Народне Републике Србије. Било је одлучено 
да школа почиње  са радом школске 1959/60. године. 
Финансијска и материјална средства обезбеђује 
оснивач школе.
У школу се могу уписати и полуквалификовани 
радници запослени у пољопривреди, ако имају завр-
шена четири разреда основне школе, под условом 
да претходно заврше припремни течај по наставном 
плану и програму за ову школу7.
Од фебруара 1960. године, почиње да ради ова школа 
под именим: Школа за стручно оспособљавање 
запослених у пољопривреди у Вршцу. Радила је 
онако како је у нацрту предвиђено. Због лакшег 
функционисања Школа за стручно оспособљавање 

 Један временски период протекао је без значај-
нијих промена. Међутим 1959. године установљава 
се да у вршачкој пољопривреди недостаје квалифико-
вана радна снага. Наиме, анализом стања кадрова у 
пољопривреди установљено је да квалификациона 
структура кадра запосленог у пољопривреди не 
задовољава потребе модерне пољопривреде. 
Највећи део радне снаге отпада на неквалификоване 
и полуквалификоване раднике, те је потребно вршач-
ком срезу обезбедити: 40 квалификованих подрумара, 
300 виноградара, 150 воћара и 320 сточара. Из тог 
разлога Народни одбор вршачког среза је на предлог 
Савета за просвету народног одбора, дана 14.3.1959. 
године донео акт под називом: Нацрт решења - 
оснивање „Школе за квалификовање радника у 
пољопривреди“ (06-2047/1-59)5. На основу овог акта, 
поново заседа Савет за просвету народног одбора 
вршачког среза и у виду решења даје своју сагласност 
за оснивање Школе за стручно оспособљавање 
радника у пољопривреди са три одсека: воћарски, 
виноградарски и сточарски6.
 Школу буџетира оснивач (Народни одбор среза
Вршац), а од 1.1.1959. године, већ се издвајају средства 
из Фонда за унапређење кадрова, Фонда за унапре-
ђење пољопривреде и буџета Народног одбора среза. 
Школа ће радити у просторијама Средње пољоприв-
редне школе у Вршцу. Пошто Пољопривредна школа 
ради у преподневним часовима, то би сва наставна 
средства и  школски простор у поподневним часови-
ма стајали на располагању Школи за квалификовање 
радника у привреди. Највећи део полазника за ову 
школу дала би два имања из околине Вршца.   
 За раднике који су из удаљених места обезбедиће 
се интернатски смештај у непосредној близини 
школе. Наставни кадар ће се обезбедити из Средње 
пољопривредне школе и од стручњака из Вршца, 
који би могли да раде у овој новоформираној школи. 
Трошкови за извођење наставе су обезбеђени. Овде је 
нарочито оправдано отварање одсека за сточарство, стручно оспособљавање запослених радника у пољопривреди

7. Кратак историјат пољопривредне школе у Вршцу, 15.11.1967. године;  

34



запослених радника у пољопривреди у Вршцу, 
припојена је Пољопривредној школи у Вршцу 
Решењем Народног одбора среза Панчево под бро-
јем 05-3547/1 од 23.5.1961. године. Ово решење је 
постало правоснажно и почело је да се примењује 
од 1.9.1961. Школска економија, која је радила као 
установа са самосталним финансирањем, под именом 
Економија пољопривредне школе у Вршцу, решењем 
Народног одбора среза Панчево, број: 05-6971/1 од 
23.11.1961. припојена је Пољопривредној школи у 
Вршцу,  почев од 1.1.1962. године и у њеном је саставу 
до данас8.
 Истраживањем архивске грађе Архива у Белој 
Цркви, наишли смо на следећи податак. Како школа 
од свога оснивања није имала никакво посебно име, 
сматрано је да јој треба дати име по неком народном 
хероју, јер су у том периоду давана таква имена у част 
родољуба који су страдали у рату. Поводом прославе 
ослобођења Вршца, 20. августа 1964. године је 
записано да је потребно школи дати име, па је ускоро 
једногласно усвојено да назив гласи Пољопривредна 
школа „Лукреција Анкуцић – Неца”. Ово име школа 
није дуго задржала, а име добија по другом народном 
хероју.

 Опет, након неколико година рада, Пољоприв-
редна школа у Вршцу поново мења свој назив у 
Школски центар за образовање у пољопривреди. 
Иницијатива је потекла од Савета радне заједнице 
Пољопривредне школе у Вршцу. Ову иницијативу је 
подржао оснивач школе, Скупштина општине Вршац, 
која на седници одржаној 5.7.1966. године, даје са-
гласност и званично решење да школа промени 
свој назив у Школски центар за образовање у пољо-
привреди у Вршцу9. 
 Било је потребно да своју сагласност за форми-
рање Школског центра за образовање у пољопри-
вреди да још једно правно - регулативно тело, које је 
функционисало у то време на нивоу општина Вршац 

8. Препис решења за промену назива у Школски центар за образовање у пољопривреди, 
Скупштина општине Вршаца, дел.бр.77/1-67 од 5.7.1966.;   
9. Решење:  О финансирању Школског центар за образовање у пољопривреди, Заједница 
образовања општина Вршац и Пландиште у Вршцу, дел.бр. 77/1-67 од 5.6.1967.

Прослава јубилеја 50 година школе
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и Пландиште, а то је била Заједница образовања за 
општине Вршац и Пландиште са седиштем у Вршцу, 
што је она и урадила 5.6.1967. године10.  Након ова 
три корака („школа, скупштина, заједница“) последњу 
реч („четврти корак“) требало је да да Покрајински 
секретеријат за образовање и културу АПВ.
 Међутим, ту долази до извесних проблема. 
Покрајински секретаријат за образовање и културу 
АПВ-а, није дозволио верификацију овог Школског 
центра за образовање у пољопривреди. 
Ова покрајинска институција је сматрала да је потре-
бно да Скупштина општине Вршац прво донесе 
оснивачки акт о оснивању школе за квалификоване 
раднике, па да донесе други основачки акт о спајању 
Пољопривредне школе са Школом за квалификоване 
раднике у Пољопривредни школски центар. Они су 
сматрали да су закључци, које је Скупштина општине 
Вршца донела на својој седници од 5.7.1966. године, 
НЕКОНКРЕТНИ и већ застарели, па су стога захтевали 
да се већ на првој седници Скупштине општине ово 
уради, како би се верификовање нове школе извело 
током лета, а такође, како би се од почетка нове 
школске године започео са радом поменути школски 
центар11. Овај акт је у име школе примио Васа Мирков, 
који је у том тренутку обављао функцију заменика 
директора школе. 
 При поновљеној процедури, крајем 1967. године, 
школа је успела оно што није годину дана раније. 
На основу нове иницијативе Радне заједнице наше 
школе, Скупштина општине Вршац је донела решење 
о оснивању Школе за квалификоване раднике у 
пољопривреди. За директора ове школе у оснивању 
именује се Живан Стојановић, који је у то време био и 
директор Пољопривредне школе. 

10. Предмет: Доношење оснивачких аката, Покрајински секретаријат за образовање 
АПВ, дел.бр. 01-707/2, од 8.7.1967.; 11. Решење о оснивању школе за квалификоване 
раднике у пољопривреди, Скупштина општине Вршац, дел.бр 01-5845/1-67 од 20.9.1967.;
12. Решење за давање сагласности за рад Пољопривредног школског центра у Вршцу,
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Потом је дала и допуштење да се рад у школи 
организује у виду школског центра, који би у свом 
саставу имао и Пољопривредну школу и Школу 
за квалификоване раднике у пољопривреди12.  На 
ове одлуке реагује и Покрајински секретаријат за 
образовање и културу који је дао сагласност за рад 
Пољопривредног школског центра у Вршцу. У састав 
Пољопривредног школског центра у Вршцу улазиле 
су следеће две школе: Пољопривредна школа у Вршцу 
и Школа за квали-фиковане раднике у пољопривреди 
у Вршцу13.
Овако формирани Пољопривредни школски центар, 
организовао је више састанака са пољопривредним 
радним организацијама и установама и том прили-
ком  исказана је потреба за образовањем пољоприв-
редних техничара, будући да ово подручје за које 
се образују техничари, нема потребе за чистим 
специјалистичким стручњацима (воћар-виноградар, 
сточар, ратар), јер сама њихова производња није 
оријентисана ка једној врсти пољопривредне 
производње. Поред пољопривредних организација, 
за образовање техничара општег смера, заинте-
ресовани су и индивидуални пољопривредни произ-
вођачи, ради образовања своје деце. За овакав смер 
образовања пољопривредних техничара постојала 
је сагласност Привредне коморе СР Србије и САП 
Војводине.
 У вези одлуке Савета радне организације Пољо-
привредног школског центра Вршац14 и 15, Скупштина 
општине Вршац, на својој седници одржаној 10.2.1971. 
године, подржала је ову иницијативу школе16. 
Заједница образовања општина Вршац и Пландиште, 
издала је уверење о подржавању оснивања и финан-
сирања новог смера-пољопривредни техничар17, 
а затим и обавештење, за саму школу неповољну 
информацију, да то неће моћи да уради у текућој, 
већ у наредној, 1972. години18. По аутоматизму, то 
је урадила и Скупштина општине Вршац, дописом 
председника Добривоја Радића, којим уверава школу 
да ће то питање разматрати већ у наредном сазиву 

Покрајински секретаријат за образовање АПВ, дел.бр. 03-112/2, од 14.10.1967.; 13. Одлика
о увођењу општег смера образовања пољопривредних техничара, Пољопривредни 
школски центар Вршац, дел.бр. 01-76 од 25.1.1971.; 
14. Предмет: Доношење оснивачког акта, Пољопривредни школски центар 
Вршац, дел.бр. 01-76/ 1од 25.1.1971.; 15. Реше-ње о образовању општег смера за 
образовање пољопривредних техничара при Пољопривредном школском центру у 
Вршцу, Скупштина општине Вршац, дел.бр. 61-3-01-71, од 10.2.1971.; 16. Уверење о 
финансирању делатности пољопривредне школе, Заједница образовања општине 
Вршац и Пландиште у Вршцу, дел.бр. 45/1-71, од 25.2.1971.; 17. Предмет: Верификација 
образовања пољопривредних техничара, Заједница образовања општине Вршац 
и Пландиште у Вршцу, дел.бр. 221/2-1971, од 29.12.1971.; 18. Потврда, Скупштина 
општине Вршац, Председника, дел.бр.06.1-14/-71-01 од 29.12.1971.; 19. Предмет: 
Доношење оснивачког акта, Пољопривредни школски центар, дел.бр.149 од 28.2.1973.; 
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скупштине, крајем јануара 1972. године19. 
 И тако, на основу горе наведене процедуре, 
Покрајински секретаријат за образовање, науку и кул-
туру доноси решење  да новоотворени 1. и 2. разред 
одсека за образовање пољопривредних техничара у 
школском центру у Вршцу испуњава све услове за по-
четак рада. Такође, исти је донео решење којим се 
утврђује да новоотворени 3. разред за образовање 
пољопривредних техничара у школском центру у 
Вршцу испуњава прописане услове за почетак рада19. 
Већ наредне, 1974. године, 14. фебруара,  мења се име 
школе.
 Од тада пун назив школе гласи: Пољопривредни 
школски центар „Милош Попов Клима“. Директор 
школе био је Мурадиф Хаџиахметовић20.
 Збор радних људи Пољопривредног школског 
центра „Милош Попов Клима“, на седници одржаној 
1.7.1974. године, донео је одлуку о отварању два нова 
одељења, по којима ће школа бити препознатљива у 
наредном периоду свог рада, а то су одељења:
 - За ветеринарске техничаре и 
 - За КВ пољопривредне механичаре21.
Скупштина општине Вршац, на седници одржаној 
29.9.1975. године, дала је сагласност о припајању 
Дома ученика и ученица „Браћа Стефановић“ из 
Вршца Пољопривредном школском центру „Милош 
Попов Клима“ у Вршцу22.
 На основу разговора које директор Мурадиф 
Хаџиахметовић води са преставницима Сиз-а за 
Стандард ученика, Становање и Образовање, доноси 
се одлука о издвајању интерната из Пољопривредне 
школе. Одлука се доноси 1. октобра 1977. године. 
Школа наставља даље да ради као самостална 
установа, а до промене назива школе долази деве-
десетих година. Према одлуци општинских власти 
мења име у Пољопривредна школа „Вршац”, које и 
данас носи.

20. Регистрација у општинском привредном суду у Панчеву, фи.бр.844/73, од 14.2.1974. 
(Пољопривредни школски центар „Милош Попов Клима“, дел. бр. 553 од 29.5.1974.); 
21. Извод из записника Збора радних људи Пољопривредног школског центра „Милош 
Попов Клима“, од 1.7.1974.; 22. Решење: Давање сагласности о припа-јању Дома ученика 
и ученица „Браћа Стефановић“ из Вршца Пољопривредном школ-ском центру „Милош 
Попов Клима“ у Вршцу. 
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Школске зграде

Зграда данашње Пољопривредне школе „Вршац“, у којој се сада налазимо, 
са собом такође повлачи веома узбудљиву историјску причу. 
У покушају да на неки начин приближимо читаоцу простор који су користили 
први полазници ове школе, па све кроз његове измене и додатну градњу, 
вратићемо се на сам почетак.

 Наиме, зграде које је школа користила од оснивања (1921.) делом су простор некадашње свиларе, а 
делом су новоизграђене. Како дипл. инж. Драган П. Велемир наводи у монографији објављеној поводом 
осамдесетогодишњице оснивања Пољопривредне школе, Нижа пољопривредна школа виноградарско-
воћарског типа до 1930. године имала је: школску интернатску зграду која се састојала из учионица, ђачких 
спаваћих соба, канцеларија, трпезарије и амбуланте за ученике који су ту становали. Уз то, тадашња зграда 
имала је и стакленик за цвеће, пчелињак, стају за крупну стоку, силос, живинарник, шупе, али и зграду за 
становање директора и наставника.

 з р д
Зграда данашње Пољопривредне школе „опривредне 
са собом такође повлачи веома узбудљиву
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јер нас следећи извор упућује тек на 30.3.1958. године, 
када је одржана седница Школског одбора са тачком 
дневног реда „Разматрање извештаја инспекторске 
групе која је била у посети Средњој пољопривредној 
школи“. Тадашњи директор, Душан Кожетинац, 
поднео је извештај о запажањима инспекторске 
групе, где наводи следеће проблеме:
 - материјално питање школе
 - изградњу објеката који ће служити 
   за обуку ученика
 - опрему кабинета и лабораторија
 - проширење школског простора с обзиром 
   на план и потребе у кадровима
 Тада се поново на дневни ред враћа, горе 
поменути, предлог о изградњи нове школске зграде. У 
архиви записника немамо податак о томе да ли је овај 
предлог усвојен, пошто је наступила жива дискусија 
о проблемима наставе и односима према ученицима, 
тако да се изградња нове школске зграде нашла у 
другом плану.
 Аутор прве монографије, Драган П. Велемир, у 
разговору са проф. Предрагом Сучевићем дошао је 
до податка да су средства за изградњу школске зграде 
ипак обезбеђена. Према његовим наводима, највећи 
део средстава дала је Република Србија, а знатно 
мањи Покрајина.

 Пет година касније, тада  Задружно-подрумарска 
школа, имала је:
Главну школску зграду у којој су биле канцеларије 
управе школе, учионице, библиотека, воћарска 
и виноградарска збирка, магацини, економат, 
као и Енолошку станицу са шест одељења и 
интернат са собама за спавање, трпезаријом, 
кухињом, вешерницом и купатилом. Уз то, школа 
је имала и подрум за нова, стара и разливена 
вина, прерадионицу, врионицу, пецару у којој се и 
прерађивало воће, комору за чување свежег воћа, 
стаклару, сточну стају, свињац, живинарник, млекару 
и силос. У овом периоду, тако богатој и разноврсној 
уређености школе највише је доприносила Енолошка 
станица која је, као што видимо, била смештена у 
склопу саме школске зграде.  Енолошка станица је 
умногме комплетирала школу и доприносила њеним 
потребама. Пре свега, било је омогућено потпуније 
извођење наставе, нарочито из хемије, винске 
хемије, подрумарства, болести и штеточина винове 
лозе и воћа. Међутим, после Другог светског рата, 
планирано је измештање Енолошке станице, а на 
њено место у школи долази женски интернат.
 У то време почело је планирање велике 
реконструкције тадашње школске зграде. Штавише, 
дошло се на идеју да се изгради потпуно нова 
школска зграда. Већ 10.2.1947. године на седници 
наставничког већа директор Никола Фемељиди 
навео је тачку Годишњег плана у којој наводи:  

 „Код подизања зграде треба одредити тачно шта 
је потребно подићи. Школа мора да прими још два 
разреда. У питању су учионице и трпезарија, исто 
тако и наставни објекти“. Убрзо, 27.2.1947. године 
одржана је ванредна седница на којој се расправљало 
о подизању нових зграда и постројења. Све то догађа 
се у време када се очекује исељење Енолошке станице 
из школске зграде. 
Међутим, према расположивим подацима, чини се да 
је наредних година све остало на нивоу планирања, 

Изградња школе, око 1960.
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 Дана 10.10.1958. године бележи се почетак 
изградње нове школске зграде. 
Пројекат за изградњу нове школске зграде, овo 
морамо истаћи са великим одушевљењем,  урадио је 
еминентни архитекта Драгиша Брашован, Вршчанин 
по рођењу. 
За десетак дана, од момента када је директор школе 
Душан Кожетинац затражио од њега помоћ, управа 
школе је из бироа за пројектовање архитекте 
Брашована добила све прорачуне и пројекат за 
зидање нове школске зграде. Када је школа хтела да 
плати услугу пројектовања архитекти Брашовану, он 
није желео да наплати своју услугу, уз коментар: „То је 
за моје Вршчане“.

 Већи део средстава за изградњу школске зграде 
обезбедила је Република Србија, док је мањи део дала 
покрајина Војводина из свог буџета. У почетку радови 
су текли веома брзо, уз импресивно ангажовање 
механизације за ископ темеља и подрумског простора. 
Међутим, када су започели зидарски и тесарски радови, 
брзина изградње се знатно успорила. Нестрпљива 
школска управа и наставни кадар школе, у нади да ће 
се што раније уселити у нову школску зграду, ангажују 
се преко приватних познанстава да убрзају радове. 
На седници Школског одбора 16.8.1959. констатује 
се да: „изградња школске зграде иде врло споро и 
да нема изгледа да се иста заврши до 1.10.1959, тако 
да ће школи бити врло тешко да организује свој рад 
на почетку ове школске године“. Ништа боље није 
било ни наредне године, када се 6.5.1960. напомиње: 
„Слаби су изгледи да се до почетка школске године 
заврши нова школска зграда“. Радове на изградњи 
објекта вршило је вршачко предузеће „Слога“.

 Три године од почетка градње, дошло је до 
успоравања радова, тако да су били слаби изгледи 
да се нова школска зграда заврши до почетка 
наступајуће школске године. Годину дана касније, 
за почетак школске 1961/1962. године, директор је 
објавио да су радови углавном завршени и позвао 
је ученике да 6.9.1961. године дођу ради уређења и 
планирања земљишта око нове школске зграде, те да 
уреде кабинете, учионице и школску економију. Тада 
се, по речима професора Ковачев Вукомира - Вулета, 
избетонирао пут од улаза за ученике код фискултурне 
сале до ђачког интерната, према школској економији. 
На предлог директора, школска зграда требало 
је свечано да буде отворена 17.9.1961. године, а 
настава да почне сутрадан. Како је инж. Велемиру 
проф. Сучевић рекао, изгледа да је школа отворена 
15.9.1961. године, а отворио ју је заменик министра 
просвете НР Србије. 
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 У том моменту, школа има 15 одељења и могла 
је да прими 440 ученика. С обзиром на почетак у 
новој школској згради, директор школе је изнео као 
обавезне мере које укључују ношење патика, како би 
се чувао под и строго надзирање очувања школског 
простора. Иначе, како се наводи, школа је од стране 
фонда НР Србије добила 20 милиона динара за 
завршетак изградње нове школске зграде, који су 
исплаћени 6.11.1961. године.
Школа је била снабдевена инвентаром који је 
обезбеђивао адекватно одвијање теоретске и 
практичне наставе, али га је требало стално 
допуњавати и обнављати. Минимум законских услова 
за рад увек је био обезбеђен, тако да је школа добро 
функционисала. 

Примера ради, било је потребно да школа има модел 
пресека трактора, као и један трактор у деловима 
како би се ученицима обезбедила одговарајућа 
обука. Такође, за наставу из сточарства, потребни су 
били објекти довољног капацитета, да штале имају 
простора за 20 крава музара, свињац за 10 крмача 
дојиља. Што се тиче наставе из винарства и воћарства, 
захтевала се површина воћњака и винограда од 5 
хектара, као и обавезна производња сортиментског 
расада.

Изградња спортских терена школе
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То се мења 1970. године, када је усвојен план изградње 
спортских објеката на терену између фискултурне 
сале (која, сетимо се, није изворно требало да буде 
фискултурна сала) и стамбене зграде за професоре. 
Са изградњом се започело новембра месеца. План 
изградње изнео је Здравко Кутрички, а пројектом 
су предвиђене свлачионице и купатило. Објекат 
би коштао отприлике 7.200.000 старих динара, док 
би средства била обезбеђена од школе, СОФК-е, 
привредних организација и родитеља ученика.

 И тако, школска зграда са фискултурном салом 
је завршена. Међутим, као што се из текста види, 
изградња овог објекта је пролазила кроз бројне 
потешкоће. Иако је зграда завршена, управа школе 
констатује да низ радова у току изграње нове зграде 
није урађено ваљано: да је под на неколико места 
попуцао, прозори и врата не затварају се добро, 
а извођач радова није отклонио ове грешке, док 
надзорни орган, ангажован на овом пројекту није 
добро одрадио свој посао. С друге стране, појавиле су 
се и тужбе према школи од стране извођача радова, 
предузећа „Метал“ и „Динамо“, за неисплаћене радове.

Живот у новоизграђеној
школској згради
 Према архивским изворима, прво полугодиште 
у новој згради похађало је укупно 432 ученика, 
распоређених у 15 одељења, од тога 81 девојчица 
и 351 дечак. Након крупне реконструкције школске 
зграде, у новој школској години као проблем се 
појавио успех ученика, односно релативно ниска 
просечна оцена ученика – 3,06. 
Јануара 1961. године на седници наставничког 
већа анализиран је овај резултат. Кроз исцрпну 
дискусију дошло се до закључка да треба пооштрити 
критеријуме, јер ученици немају радне навике, већ 
раде кампањски, немају континуитет у раду и не знају 
да повежу наставу по сродним предметима.
 Из тог времена је анегдота у вези обавезне обуће 
за ђаке у школи. Пошто, поједини ученици тада нису 
имали патике, а дежурни професор није дозвољавао 
улаз у школу без патика, са супротне стране улаза у 
зграду, ученику који није имао патике, другари би 
кроз прозор додали своје патике. На тај начин су, 
досетљиви ученици (без патика), ипак прекршили 
одлуку управе и директора школе о оба-
везној адекватној обући. 
 Оно што је  још из времена пројек-
товања школске зграде остало под знаком 
питања свакако је простор за физичке 
активности, који није одобрен од стране 
Министарства, већ је импровизован. 
Сматрали су да је она непотребна, јер се 
ученици  физички развијају на пракси. 
Изграђена је као сала за пољопривредну 
механизацију школске економије. Међу-
тим, то је био потез безазлене обмане 
Министарства како би се извукла средства 
за изградњу и тог неопходног дела за 
извођење наставе физичког васпитања.

Slika sale

Прослава 50 година школе
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рИнтерна школ
За економа интерната поставља се  наставник Благоје 
Јанковић. Уводе се нови програм рада интерната у 
циљу побољшања рада и штедње, како би све добро 
функционисало. Велика пажња се придаје одржавању 
хигијене међу ученицима и хигијене у самом дому. 
 Редовно се одржавају седнице Школског 
одбора и Наставничког већа школе, а теме су 
биле успех ученика, дисциплина, радне и моралне 
карактеристике ученика. Свему овом се и наредних 
година посвећивала велика пажња. Тако су се током 
година предлагале и спроводила разне мере које су 
имале за циљ бољи успех ученика у школи, повећање 
мотивације за учење, одржавање дисциплине у школи 
и у дому. Из тих разлога Школски одбор, на састанку 
одржаном 24.9.1953. године доноси одлуку којом се 
одређује да два наставника уђу у Интернатски одбор 
ради регулисања и уређења питања мензе и других 
проблема у дому. 
 За чланове Одбора предложени су друг Васиље-
вић и другарица Петрић. Организацијом обавезних 
часова учења у дому покушава се побољшати успех 
ученика, али се то показује као лоша одлука. Ради 
побољшања услова рада Пољоприврдна школа уступа 
део својих основних средстава и ситног инвентара на 
коришћење интернату. 

Интернат школе

Од самог почетка рада школе формира се 
интернат који ради у њеном саставу. 
Ученици Ниже пољопривредне школе 
били су у обавези да бораве у интернату, 
који је био искључиво мушки. 
Држава је финасирала њихово школовање
и боравак у дому, па су они заправо били 
државни питомци, а тако су и примани по 
расписаном конкурсу. 

При трансформацији школе у Задружно-винарску 
школу долази до мањих промена, па ученици почињу 
да сносе део трошкова. Школа и интернат остају 
искључиво мушки до после Другог светског рата, када 
интернат постаје мешовит. 

 Због новонасталих промена настаје део 
интерната под називом Дом 2. На место васпитача 
именује се Нада Предић. Од 1946. године домом 
руководи Милица Оморац која предлаже нови кућни 
ред интерната. 
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До тада су биле у употреби најчешће од стране 
ученика Учитељске школе
- две зграде на углу улица Иве Лоле Рибара и Стеријине
Нове промене настају 1. октобра 1977. године када 
се Интернат издваја од Пољопривредне школе и 
постаје самостална установа. Све ово се дешава у 
времену честих реорганизација, а у склопу договора 
које тадашњи директор Мурадиф Хаџиахметовић има 
са СИЗ-овима за образовање, становање и стандард 
ученика. Интернат и даље користи објекте у оквиру 
школе, а додељује му се зграда данашег интерната у 
улици 29. новембра (данас Немањина).
  Зграде у улицама Жарка Зрењанина и Иве Лоле 
Рибара се руше и уступају пољопривредном добру, а 
једна која се не руши уступа се „Агровршцу”.

Наредних година придаје се све већа пажња економ-
ском пословању интерната, дотација је све мање, а 
финасијска ситуација постаје све лошија. Траже се 
рентабилнији начини пословања и спроводе уштеде. 
Додатни проблем ствара сума од 1.100.000 тадашњих 
динара које дугују ученици за неизмирене обавезе. 
Школски одбор тражи од директора да ангажује 
адвоката  како би се дуг наплатио судским путем, 
уколико се обавезе не измире на време.
 За новог управника интерната 1974. године име-
нује се Душан Момиров, професор физичког васпи-
тања и предвојничке обуке. Јелена Цветковић ради 
као васпитач, а васпитач и управник до тада је био 
Ђорђе Николајевић. До доласка Момирова интернат 
је био самостлна установа са сопственим жиро 
рачуном, а тада се поново припаја школи и послује 
у њеном оквиру. Долази до нових промена, па се 
одлуком усвојеном 1975, године овом интернату 
дају на управу интернат „Браћа Стефановић” који се 
налазио у улици Жарка Зрењанина, као и интернат 
преко пута зграде старе Гимазије, на углу улица Васка 
Попе (тада Иве Лоле Рибара) и Стеријине улице. 

Интернат се састоји од:
- зграде код Пољопривредне школе:
 велика трпезарија, кухиња, оставе, спратна зграда 
 бр. 1 мушког дома, мања зграда женског дома бр. 2 и
 управне зграде, капацитета до 30 ученица и 60  
 ученика
- три зграде у улици Жарка Зрењанина: 
 велика трпезарија, кухиња, већи број соба, оставе,  
 магацини, вешерај и подрумске просторије. 46
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Слика 1 Ученици пољопривредне школе
на екскурзији - Газиместан 1980. годинаШколован страних ученик

Школовање
страних ученика

На основу међународног договора између Нигерије и наше земље, 
тадашње СФРЈ (Социјалистичке Федеративне Републике Југославије), 
вршачка пољопривредна школа образовала је групу ученика из те земље, 
младића тамне пути, што је за то време, у периоду од 1977. до 1980. године 
била новина у граду.

48



образовала за занате текстилних радника, на пословима 
у вези трикотаже. Једном приликом, пољопривредна 
школа из Вршца организовала је матурску екскурзију 
у Охриду. Током пута, црнци стадоше да преклињу 
професора Вулета, који је као разредни старешина 
путовао са њима током екскурзије, да сврате у Штип, 
јер : „Тамо има девојке из наша земља“.

 У њиховој земљи владу је тада формирала
војна хунта, на чијем челу је био генерал Олусегун 
Обасанџо, који је у неколико нав-
рата био председник Нигерије. С обзиром да та земља 
није имала капацитете за шко-ловање младих из 
области пољопривреде, ветерине и других области 
по потреби њихове привреде у развоју, слали су 
своје младе на образовање у друге земље. Једна од 
тих земаља била је и тадашња, братска и несврстана 
Југославија. 
 Тако је Вршац добио групу младића из Нигерије 
да их у пољопривредној школи образује из области 
пољопривреде, са посебним освртом на ветеринарски 
смер. Били су смештени у интернату пољопривредне 
школе. 
 Првих 6 месеци боравка у нашој земљи учили 
су наш језик. У том периоду похађали су курс на 
енглеском и српском језику.  Неко га је савладао боље, 
неко лошије, у сваком случају, након тог периода били 
су оспособљени за комуникацију на српском језику. 
Наравно, њихов изговор није био савршен. Мешали су 
неке гласове, нао на пример Л и Љ. Из тог периода је 
и једна анегдота са Мухамедом Ахмедом Салијем, кога 
је професор Ковачев Вукомир-Вуле на часу питао да 
му објасни који су карактеристични млечни знаци код 
говеда млечног типа. Овај је кратко одговорио: 
„Вељика сиса, вељика мљека“. 

Систем средњег образовања и васпитања у нашој 
земљи је тада био усмереног типа. Прве две године 
средње школе су заједничке основе, а онда током треће 
и четврте године је стручно усмеравање, тј. учење 
одабраног смера. Тако су и наши црнци, након курса 
учења српског језика, учили још две године одабрани 
смер. Након свршене школе отишли су у своју земљу. 
Али то није крај наше приче. Јесу отишли у своју земљу, 
али су се враћали у Вршац. 
  У Штипу (садашња Северна Македонија) била 
је смештена група девојака која се у ондашњој школи 

Слика 2 Ученици наше школе у посети Новосадском сајму 1979. године 
(стоје, с лева на десно: Антони Дидан, Ланташ Јосиф, Адаму Мухамед Тахир, 
Абу Мази Рума; чуче, с лева на десно: Стојић Владимир, Амуну Џибрин)
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Убрзо се показало да је та одећа неадекватна за наше 
климатске услове, нарочито за рад на пракси у зимским 
условима. Док нису добили новац за куповину зимске 
одеће, ученици из наше земље су им позајмили своју 
одећу и тиме показали своју саосећајност и солидарност 
према гостима из Африке, али и великодушност, која 
краси наше људе од памтивека. На слици која следи, 
виде се ученици који у зимским условима обављају 
практичну наставу под надзором наставника.

 Када су завршили своје школовање у нашој школи 
отишли су назад, својој домовини, у Нигерију. Добили 
су послове у струци и радили су на разним позицијама у 
друштву, основали своје породице и водили пристојан 
живот, али нашу школу никада нису заборавили. 
Остали су у вези са својим друговима и професорима, 
са којима су често размењивали писма и слали им 
фотографије. Једна од тих је и свадбена фотографија 
бившег ученика наше школе.

Након кратке консултације са професором Ћургузом, 
који је био вођа пута и возачем аутобуса, одлучили 
су да им испуне жељу, али претходно да сврате и да 
изврше стручну посету виноградарском предузећу 
„Тиквеш“, које је било у близини града. Једва су то 
дочекали. Девојке су знале да долазе, вероватно им 
је неко јавио телефоном. Дочекале су их нанизане на 
тераси, са својим афро фризурама и песмом из родног 
краја. По казивању професора Ковачев Вукомира, 
девојке су имале афро фризуре у виду плетеница 
различитих облика. У њуховој култури, сваки тај облик 
плетеница девојачке косе носи са собом одређено 
значење. Очито су ове девојке својим фризурама, слале 
одређене поруке својим сународницима, које су само 
они међусобно разумевали.

 Ученици из Нигерије били су смештени у Учени-
чком интернату пољопривредне школе у Вршцу. 
Интернатски смештај је задовољавао потребе, како 
наших, тако и иностраних, ђака и био је у непосредној 
близини школске зграде и погона школске економије, 
где су ученици обављали праксу.
Практичну наставу ученици из Нигерије, као и ученици 
из наше земље, обављали су заједно, на школској 
економији. Међутим, из Нигерије су допутовали су у 
лаганој, летњој одећи. 

Слика 3  Чишћење снега око сточарских објеката (професор Ковачев 
Вукомир - Вуле, Шеху Нуху Усман, са лопатом у руци Мартин Д Окафор, 

Годвин Акомаје; чучи: Стојић Владимир).

Слика 6  Мухамед Ахмед Сани са супругом у националној одећи
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 И то није све. Радо су се поново враћали у 
Вршац и обилазили наш у, тј. своју школу. 
Тако је Мухамед Ахмед Сани посетио школу 
након 20 година од матуре, о чему сведоче и 
фотографије.

 Љубав Нигеријаца, бивших ђака, према 
нашој школи остала је као трајна вредност и 
пратиће их током целог живота. Како њих, тако 
и наших ђака и професора, који су имали среће 
да са њима поделе лепе године школовања 
у Вршцу. Остало је пријатно сећање на ове 
моменте овековечене следећом фотографијом:

Слика 8  Мухамед Ахмед Сани у друштву директорке школе Светлане Радојковић, 
професора Ковачев Вукомира - Вулета и  ученица школе

Слика 7  Мухамед Ахмед Сани у друштву бившег директора школе, 
професора Мурадифа Хаџиахметовића (с леве стане) и бившег 
одељенског старешине, професора Ковачев Вукомира - Вулета.
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Те безбрижне године
или наше „грлом у јагоде“
- Ђура Мрђа

 Добро се сећам 1972. године, када је тог јануара  
стјуардеса Весна Вуловић, једина преживала пад 
ЈАТ- овог авиона на линији Стокхолм – Копенхаген 
– Загреб – Београд. Априла те исте године амерички 
свемирски брод Аполо -16 спустио се на Месец, а више 
од педесет земаља укључујући САД и СССР потписало 
је Конвенцију о забрани биолошког оружја. 

 Председници СФРЈ и Румуније, Јосип Броз 
Тито и Николае Чаушеску, пустили су 16. маја у рад 
хидроенергетски систем Ђердап. Десила се и епиде-
мија великих богиња. Омладинска кошаркашка репре-
зентација Југославије у Задру освојила је златну медаљу 
на ЕП.  У мечу у Рејкјавику, 1. септембра  је амерички 
велемајстор Боби Фишер победио совјет-ског 
велемајстора Бориса Спаског. Марк Шпиц је освојио 
седам златних медаља на Олимпијским играма у Мин-
хену, а припадници терористичке организације Црни
септембар киднаповали су, а потом убили једанаест 
израелских спортиста...                                                                                                                           
Навијали смо за Партизан, Црвену звезду и Југославију. 
Певали „Чудесну шуму“ YU групе. У моди су биле 
звонцарице, мини сукње и дуга коса. 
Ја сам тог лета у Тузли упознао кошаркаша Мирзу 
Делибашића и чврсто решио да постанем кошаркаш. 
Те јесени, 6. септембра 1972. године, пошао сам у први 
разред средње Пољопривредне школе „Милош Попов 
Клима“ у Вршцу.
 За мене беше нова средина, са пуно непознатих  
лица. Моји нови другари углавном су били из околине 
Вршца (Банатски Карловац, Велика Греда, Бела Црква, 
Алибунар, Уљма, Велики Гај, Избиште...). Једини Зоран 
Стојковић и ја - друг из основне школе – кренули смо у 
исти разред,  I-а. 



Кљаје и Јолета са сточарства. Посебно место за нас 
ученике имали су школски мајстор Воја и куварице из 
интерната, тетка Марица Стојковић и Јустина Стурза. 
Оне су увек водиле рачуна да не останемо глад-ни, а 
нарочито према ученицима који нису имали пара. 
Храниле су нас као да смо били њихова деца, са пуно 
љубави и бриге о свима нама. Сећање на те дане буди 
ми топлину и мирисе школске кухиње.
                                                                                                                                                                            
 Поред редовне праксе,  радиле су многе секције 
које су упућивале на доста активности. Моје главно 
интересовање било је усмерено ка свим спортским 
активностима. Играо сам кошарку, рукомет и одбојку. 
Сећам се да су тада у школи били старији ученици 
који су играли кошарку за Вршац. Један од најбољих 
стрелаца свих времена вршачке кошарке је Сава 
Стоисављевић. Играчи који су у то време играли за 

Првих месеци разредни старешина  била нам је млада 
професорка руског језика. Причало се да је из неких 
приватних разлога напустила Вршац, али њеног имена 
никако не могу да се сетим. Потом нас је преузела 
професорка биологије Мира Петричевић. 
Данас, када се сећам тих дана, најјачи утисак оставили 
су као целина: професори и велелепна зграда школе,
ходници, кабинети и школска сала. 
Школска економија, виногради и воћњаци, велика 
штала са пуно  крава музара, свињци, представљали су 
нова искуства у животу. Да ли је то била судбина или не, 
до дана данашњег, покушавам да растумачим.  
 Од самог почетка практичног дела наставе, била је 
очигледна разлика – ученици, који су дошли из сеоских 
средина брзо су се привикли на школску економију и 
на радовима у њој. Нама из града, нарочито Зорану 
и мени, требало је време да се уклопимо. Поред тога, 
били смо по мало несташни и много „своји“. Тако 
смо често осетили „лаку руку“ наше разредне Мире 
Петрићевић.
Међутим, временом смо се и ми уклопили,  пре свега 
заслугом професора и наставника стручне праксе. 
Сви они су препознали нашу љубав према природи и 
животињама, која је била пресудна. Морам издвојити 
посебно интересовање према настави из предмета 
виноградарство и подрумарство.
Ови предмети били су сваког новог часа изведени 
непоновљивим бравурама професор Васе Миркова. 
Зато ми је пракса у виноградима и школском подруму 
била најомиљенија. 
Сваки наш професор имао је своју посебну животну и 
професионалну  причу. Неких се и данас радо сећам. 
Пре свих професора Бошка Ћургуза, Васе Миркова, 
Здравка Кутричког, Вере Антић, Власте Бокорова, Ђуре 
Радмиловића, Радислава Поповића Црвеног, Мире 
и Свете Петрићевић, Милице Весић, Боске Флоре, 
директора Мурадифа Хаџиахметовића... наставника 
стручне наставе  Бранислава Пајића и Славка Ступара, 
магационера чика Тоше, чувара чича Илије Вулетића, 
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Бичер Стоу. Ову представу режирао је тадашњи члан 
глумачког ансамбла НП „Стерија“, глумац Горан Авра-
мовић.  Премијера је одржана унашем позоришту. 
Значајне улоге су тада остварили неки моји школски 
другари, пре свих Зоран Богданов, који је данас глумац 
у Српском народном позоришту у Новом Саду. 
Поред њега, сећам се, играли су: Мирослав Тркуља,  Аца 
Павков, Горица Обрадовић, Бранислав Курин и други.
 Школске 1974/75. године реорганизована су два 
разреда. Раздвојили су Зорана и мене. Ја сам остао у А 
одељењу.  Сада ми је разредни био професор воћар-
ства Властимир Бокоров, а Зоран је припао одељењу 
које је и даље водила професорка Мира Петрићевић. 
Нажалост, Зоран Стојковић  је те године напустио 
Пољопривредну школу.  
Уместо њега, опет сам се здружио са једним Зораном, 
родом из Ваљева. Нови друг, Зоран Радоњић вратио се 
у Ваљево школске 1975/76. године и тамо је завршио  
Пољопривредну школу. 

 Било је доста ученика из других 
школа који су до-лазили у вршачку 
Пољопривредну школу. 
Живели су у школском интернату. 
Велику атракцију представљали су
ученици из Нигерије који су стигли 
у Пољо-привредну школу негде 
фебруара месеца 1976. год. у својим 
традиционалним ношњама  на вр-
шачку кошаву и зиму. Многи од њих 
су тада први пут видели снег. Играли 
су се у снегу као мала деца. Сећам 
се како су их одвели за Београд  да 
им купе зимску гардеробу. 
Били су мало преплашени, али 
брзо су се привикли на живот у 
школи и интернату. Нама су били 
интересантни и драги. Мислим да 
су годину дана учили језик и да су 
школске 1977/78. године, пошли у 

први тим Вршца били су и: Аца Живановић Пајалица, 
Драгодин Миловановић Каре и други. Школа је 
имала изузетне фудбалере. Један од бољих био је 
Чедомир Бајин Пиле и рвач Станиша Лукач. Нису 
изостајали ни стонотенисери, као: Драган Тодоровић 
Мигула, Боривоје Игњатовић Фоле, Маша и Момчило 
из Вршачких ритова. Освајали смо многа школска 
такмичења. Ишли на зонска  и републичка првенства. 
Највећа конкуренција били су нам другари из вршачке 
Гимназије „Борислав Петров Браца“.   
 Поред спортских такмичења у то време био је 
организован квиз „Тито, револуција, мир“, на коме су
учествовале све средње школе и припадници ЈНА.  
Поред знања из историје, биле су оцењиване музичке 
тачке и други садржаји.  Квиз је био организован у НП 
„Стерија“, а водитељи су били вршачки новинар Иван 
Бабић и Миленко Гвоздић.
Негде,  1975. године, у школи је припремљена представа 
по роману „Чича Томина колиба“, књижевнице Херијет 
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Шапцу. Неки су отишли на војне академије и друге 
факултете. А појединци су као пољопривредни 
техничари почели да раде и стварају своје породице. 
Ова наша и моја 29. генерација пољопривредних 
техничара 1972/76. године први пут се окупила 1991. 
године.
 Та 1976. година била је преступна и имала је 
366 дана, и даље смо навијали за Партизан, Звезду 
и Југославију. Слушали смо „Хотел Калифорнију“ од 
Иглса, Боба Дилана и песму „Харикејн“, Бијело дугме 
„Ето, баш хоћу“ и „Тако ти је мала моја кад љуби...“, 
Здравко Чолић је постао велика звезда, а песме 
„Лоше вино“  и „Ти си била, увјек била“ постали су ве-
лики хитови. Партизан је по први пут постао првак 
Југославије у кошарци. Пуштена је у редовни саобраћај 
пруга Београд – Бар. Скупштина СФРЈ донела је Закон 
о удруженом раду; Џими Картер изабран за председ-
ника САД; Нађа Команечи је постала први гимнастичар 
у историји ОИ која је добила просечну оцену 10 на ОИ 
1976. у Монтреалу. Америчка сонда Викинг 1 спустила 
се на Марс после једанаест месеци лета и почела да 
шаље на Земљу јасне снимке са те планете...
Све је било у моди, односно слобода избора  била је 
толико широка да никога није спутавала и отварала  је 
могућност да човек својим стилом облачења  искаже 
своју личност. Ја сам се те године уписао  на  свој први 
факултет и још мало у Београду играо кошарку. Све 
остало после у животу је било смелост...
 Данас  после скоро педест година, сећања на 
те дане испуњена су сетом за лепим и безбрижним 
временима. Заувек у мојим срцима су: Зоран, Милан, 
Аца, Станислав, Мира, Тома, Драга, Верица, Горица, 
Прчуљка, Фрања, Ана, Марија,Боба, Тоза, Бељкаш, 
Буда,Радојка, Славко, Јован...многи од њих данас нису 
са нама.

први разред. 
 Наша школа је била добро организована.  
Ученици су уз теоријску наставу на школској еконо-
мији стицали потребна знања за будућа занимања. 
Поред савремених учила и добро организоване прак-
се, стицали смо нова знања у обиласцима Вршачких 
винограда, Енолошке станице, Градске млекаре, Агро-
паноније, Вршачких ритова. Незаобилазан део припа-
дао је  посети Пољопривредног сајма и факултета у 
Новом Саду. 
 Цењени професор Ђура Радмиловић је органи-
зовао рад на подизању парка и зелених површина у  
Хемофарму. Тада се градила нова фабрика и ми смо на
тај начин зарадили новац за матурску екскурзију. 
Та екскурзија остаће забележена у историји Пољо-
привредне школе као најдужа у трајању од 14 дана. На 
пут смо пошли у суботу 30. августа 1975. Прво место на 
нашем путу било је Титово Ужице, Кадињача и Злати-
бор. Обишли смо манастир Морачу. Били смо у Тивту 
три дана. Посетили смо Пољопривредну школу у Бару
и Аду на Бојани. Уживали смо у прелепим маслињацима 
и виноградима.  У оквиру путовања посетили смо и Бе-
чиће, Цетиње, Котор и Дубровник. Направили смо  
излет и на Тјентиште. У повратку  обишли смо Мостар, 
видели чувени мост и партизанско гробље.  Настави-
ли смо према Сарајеву и уживали у сјају Башчаршије, 
Принциповог моста, Илиџе и врела Босне. Преко Тр-
шића и Београда вратили смо се за Вршац. Екскурзија 
у организацији школе била је непроцењивог значаја. 
Многи од нас су по први пут видели ова места.  
Узбудљиви догађаји, нове љубави, сусрети са новим и 
непознатим били су нам   увод у завршни разред. 
Испред нас је била година у којој се полаже испит 
зрелости, а та година  нам је пролетела. Пред сам крај 
школске године, маја месеца,  организована је  посета
Пољопривредном сајаму  и Пољопривредном факул-
тету у Новом Саду. Многи од нас су пошли даље и 
наставили школовање у струци на факултетима и ви-
шим школама у Земуну, Новом Саду, Сарајеву, Чачку, 
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 Тако је и урађено. Упосету су 16.6.2017.  године оти-
шли директор школе Срђан Клиска, професори Душица 
Ћирин и Здравко Старц као и архитекта Снежана 
Вечански. 

Посета 
Викторији Брашован
На иницијативу директора 
Пољопривредне школе „Вршац“
Срђана Клиске наставници су 
25.5.2017. године приредили занимљив 
културни догађај везан за 130 година 
од рођења чувеног Вршчанина 
архитекте Драгише Брашована, 
који је рођен 25.05.1887. 

 Догађај је организован у самој згради школе коју 
је он пројектовао. Идеја је била да се доведу сведоци 
изградње објекта, те су позвани Браца Сучевић, тада-
шњи запослени, и Славко Ћирин, тадашњи ученик, 
затим архитекта Снежана Вечански, која би причала 
о његовим здањима у Вршцу, као  и супруга Драгише 
Брашована која је тада имала 101 годину, госпођа 
Викторија Брашован.
Одазвали су се сви осим Драгишине супруге, госпође 
Викторије, која је због година била у немогућности да 
допутује у Вршац.  

 Догађај је прошао веома успешно, све су забеле-
жиле и телевизијске камере. По завршетку, директор 
и запослени су имали  потребу да видео запис и мате-
ријал пошаљу госпођи Викторији у Београд што су и 
урадили. Неколико дана након тога, госпођа Викторија 
је позвала школу и, видно узбуђена што се неко сетио 
њеног супруга, замолила директора Срђана Клиску да 
је посетиу њеној кући у Београду. Желела је да том при-
ликом поклони школи портрет Драгише Брашована са 
посветом.
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Дан  са госпођом Викторијом прошао је брзо уз евоцирање успомена на архитекту Драгишу Брашована, његов 
живот и дело како пре Великог рата, између два рата, тако и после Другог светског рата. У прелепом салонском 
стану у центру Београда, недалеко од амбасаде Републике Грчке, чувају се значајни детаљи о раду архитекте 
Брашована. Чуле су се тада и многе непознате и неиспричане приче о чувеном архитекти. Делегација је имала 
прилике да то погледа и овековечи фотографијама.
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 На крају посете госпођа Викторија поклонила 
је директору школе фотографију портрета архи-
текте Драгише Брашована са посветом, да заувек 
стоји у школи и на тај начин чува сећање на њега 
у свом родном Вршцу.

 Директор школе позвао је госпођу Викторију 
да посети ускоро школу, на шта је она одговорила 
да је за то исувише стара, али да ће свакако убрзо 
доћи у Вршац код свог Драгише. Разумела је тада 
делегација школе на шта је госпођа Викторија 
алудирала. 
 Викторија Брашован умрла је током 2020. год.
и сахрањена је у Вршцу у заједничкој гробници са 
својим мужем Драгишом Брашованом.
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Војник Вермахта 
Георг Фаигле и костур 
из Пољопривредне школе
Тек мобилисан 
у Хитлерову армаду, 
у наслову поменути војник, 
пада у заробљеништво 
и годинама борави у логору 
за ратне заробљенике у Вршцу, 
који се тада налазио на простору 
преко пута железничке станице 
(простор некадашње Хладњаче).

 Негде 2008. године појавио се у нашој школи, 
представивши се исцрпно и рече да би желео да види 
претходно поменути костур коња. На нажалост, међу 
костурима других животиња не беше више оног којег 
је он саставио.  

 Поред осталог, рекао нам  је да је у логору, нарав-
но илегално, уз антититоистичке алузије и жаоке, изда-
вао, уређивао и илустровао новине под насловом 
„Panta rei“. 
Један оригинални примерак у боји поклонио је школи.
Цртеж у тушу, са погледом на логор, ограђен бодљи-
кавом жицом, са брегом и кулом у позадини, прецизно 
је лоциран на месту вршачке хладњаче.

 По повратку у Немачку завршио је факултет и 
радио у једној тамошњој  пољопривредној школи, као 
професор и директор исте. 

 У моделарској радионици, у логору, израђивао 
је наставна средства и моделе за нашу школу. Пошто 
је имао дозволу за кретање ван логора, често је био 
присутан у школи. Упоран у свом науму, да састави 
костур коња за потребе наставе ветерине и сточарства 
у школи, данима је кувао у неком казану угинулог коња, 
„уживајући“ у несносном смраду барене цркотине. 
Препариране кости повезивао је жицом, а недостајуће 
делове замењивао је деловима које је направио од 
гипса у моделарској радионици логора.
 Успешно изведено дело, клацкајући се путничким 
возом III класе, уз костур и уз чуђење и смех путника, 
стигло је до Новог Сада, зарад  учешћа на проминен-
тном Пољопривредном сајму. Након сајамске презен-
тације костур је нашао своје место у кабинету за 
сточарство у нашој школи.
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Слика 1. Георг Фаигле са пратиоцем из Вршца, професорима Аном Месарош и Вукомиром Вулетом 
Ковачев поред скелета говечета у сточарско-ветеринарском кабинету школе
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Здравко Старц
професор математике

И:  Здравко, када почињете са радом 
у Пољопривредној школи?
Здравко: Са радом почињем 16. септембра 1978. год.
Школа је тада, када сам се запослио, била у некој 
врсти кризе, имали смо мали број ученика. На основу 
уговора који је тадашња Југославија потписала, у нашу 
школу долази 50 ученика из Нигерије.
То је био веома интересантан период и добар вид 
међународне сарадње, поготово за нашу школу која 
је остварила и значајне приходе од тога. Када су они 
отишли, дошао је мало бољи период за школу, која је 
након тога имала већи број ученика. 
Дошли су код нас, нису знали језик, нису знали ћири-
лицу.  Прва година им је била припремна, а код нас су 
тада завршавали 11. и 12. разред. 
Велики проблем за њих је била зима. Дошли су у крат-
ким рукавима, у папучама, било је јако хладно. Били су 
смештени у интернату који је тада постојао у саставу 
школе. Код нас је боравила једна група, али је након 
земљотреса у Бару 1979. године дошла још једна група 
ученика из Бара и код нас завршила школовање. 
Ту групу смо звали Барчани.

РазговориРазговори
са професоримаса професорима

И: Како су се они снашли код нас?
Здравко: Њихов боравак је имао лепе, али и тешке 
тренутке. И њима је било тешко, били су три године 
одвојени од куће. Имали су припремну годину и имали 
су неки ниво познавања српског језика, наравни то 
није било савршено. Било је ту стручних термина из 
математике, сточарства, али и из других стручних 
предмета. Онда смо те називе писали на табли на 
енглеском језику, преводили на српски и тако смо се
сналазили. 
Међу њима је било и изванредних математичара, 
један од њих је био Абу, који је касније завршио и 
Пољопривредни факултет.

И: Да ли су касније поново долазили у Вршац?
Здравко: Неки од њих су наставили студије овде, неки 
су долазили и касније. Код њих у земљи је касније 
избила криза, било је неких ратних сукоба, па је кон-
такт био прекинут. Након тога је код нас избила криза, 
тако да о њима немамо више никаквих информација.

И: Како је протекло њихово школовање, време које 
су провели у Вршцу?
Здравко: У почетку је било мало чудно, али је све 
после било веома лепо. 
Имали смо два одељења сточарског смера, одељења 
смо поделили, тако да је у њима било пола Нигеријаца, 
пола наших ученика. Јако су се лепо уклопили, имали 
су добар однос са нашим ученицима. Такође је било 
и једно одељење ратарског смера. На почетки им је 
било мало тешко, мислили су да се настава одвија на 
енглеском језику, али су успешно савладали језик. 
Храна им је била прилагођена, у складу са њиховим 
начином исхране. Никада није било никаквих 
инцидената био које врсте. Била је организована јед-
на екскурзија посебно за њих, боравили су у Истри 
неколико дана у току зимског распуста и дивно су се 
провели.
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И: Рекли сте да је школа напредовала 
након периода школовања Нигеријаца код нас?
Здравко: Да, школа је имала у једном периоду мали 
број ђака и било је проблематично, али баш након 
тога долази до развоја школе, променио се однос 
према пољпопривреди, сви од ње живимо, отворио 
се смер за ветеринарског техничара, ратарског тех-
ничара, повећао се број ученика на смеру сточарства. 
Генерације су тада биле бројније, почело је да долази 
све више деце са села која су уписивала Пољоприв-
редну школу, а имала су и своја имања.

И: Које генерације 
су лично вама остале у најбољем сећању?
Здравко: Не бих у никога издвајао. Математика није 
била омиљен предмет, али је увек било појединаца који 
су то одлично схватали, који су уписали биотехноло-
гију или други смер и успешно положили математику 
на факултету. Школа је тада имала  програм од 9. до 
12. разреда, а након тога се прешло на трогодишње и 
четворогодишње школовање. 
Као наставника математике вежу ме лепе успомене. У 
Заједници пољопривредних школа имали смо органи-
зовано такмичење за ученике из математике. 
То је био начин, да деци која су волела математику 
и била успешна поклонимo мало пажње. Тада смо 
обишли скоро све пољопривредне школе у тадашњој 
СФРЈ. Колега из Сплита је основао ово такмичење. 
Сарадња са колегама из пољопривредних школа је 
била веома лепа. 

И: Ко је обављао функцију директора 
у периоду када сте ви радили
Здравко: Диретор школе тада је био Мурадиф Хаџи-
ахметовић, након тога Милан Зарић.
После њега на место директора долази Огњен Приба-
ковић, који је преминуо трагично на једној екскурзији, 
приликом посете 25. септембра када смо боравили на 
Златибору. Након тога је функцију преузела Светлана 
Радојковић.

И: Како протичу деведесете године у школи?
Здравко: Тих година долази у до првог штрајка у 
школи. Ситуција је била неизвесна, није био грејања. 
Котларница школе није најбоље радила. Било је лоше 
време, деца су то тешко подносила, лоша материјална 
ситуација уопште, деца чак нису имала новца ни да 
долазе у школу. Тешко је било и нама професорима. 
Инфлација је била велика, а у то време многи профе-
сори су позивани на војне вежбе. Школа је ипак успела 
да сачува своју економију у том времену, прода се 
вагон жита, плате се рачуни...

И: Да ли сте учествовали 
у програмима сарадње школа?
Здравко: Почела је 2000-тих сарадња са школом у Ру-
мунији, имали смо лепу сарадњу са школом у Чакову. 
Директорка Пољопривредне школе у Румунији је била 
јако способна и кооперативна. 
Октобра 2000. године смо ишли у Чаково, пар пута смо 
разменили посете са њима. Истичем јако леп однос и 
велику љубазност директорке школе у Чакову, Јоане. 
Касније је школа у Чакову угашена. 
Имали смо сарадњу са економском школом Нити из 
Темишвара, сарађивали на заједничком пројекту, 
било је неколико узајамних посета, реализовали омла-
дински кампове, по мом мишљењу је то био јако добар 
пројекат.
И: Постојала је сарадња са школом у Словенији?
Здравко: Да, ја сам Словенац и тада сам био председ-
ник удружења Словенаца у Вршцу. Хтео сам да нађемо 
и нешто у Словенији, па сам тако преко Националног 
савета Словенаца у Београду успео да остварим конакт 
са Пољопривредном школом у Словенији. 
То је било 2013. године и од тада смо на сваке две 
године ишли у посету. Поред мене учествовали су и 
професор Урош Божанић, директорка Светлана Радој-
ковић и професорка Попов Маријана. 
Као школа смо наступали на Педагошком фестивалу у 
Наклу. Организатор је био њихов школски центар. 
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за ученике да им помогнем.  У томе сам имао помоћ 
школског психолога. Последње година рада, када се 
све смирило, лепо су протекле радећи у школи. 
Данас срећем ученике на улици, обрадујемо се једни 
другима и лепо се испричамо.

И: За свој рад у просвети сте награђени?
Здравко: То је био леп тренутак за мене када сам 
добио то признање. Предложен сам од стране колега 
и један сам од добитника награде „Никола Брашован” 
у 2004. години. У школи радим до 1. децембра 2018. 
године када одлазим у пензију.

То су јако лепе успомене, а и упознали смо се са радом 
у другим срединама.

И: Доста пута сте путовали са својим ученицима, 
лепа сећања вас вежу за то?
Здравко: Првих година смо на екскурзије ишли у Црну 
Гору, у Будву углавном. У годинама кризе смо одустали, 
а касније су млађе генерација преложиле да идемо у 
Грчку, где је такође било лепо. 
Све ружно се заборави, а остану само лепа сећања са 
тих путовања.

И: Једно време сте обављали  
функцију директора школе?
Здравко: Да, након одласка Светлане Радојковић 
у пензију, обављао сам функцију в.д. директора од 
октобра 2013. до јула 2014. године, када за директора 
долази Срђан Клиска. 
Велика је то промена била за мене, са места 
професора на функцију директора. Школа која има 
преко 400 ученика, преко 100 хектара земље, преко 
70 запослених. Много је лакше то у другим типовима 
школа. 

И: Колико вас је лично испунио рад у школи?
Здравко: Рад у школи је био и леп, али и тежак. 
Као разредни старешина упознате ученике, не само 
са стране школе, упознајете њихове ситуације у кући, 
проблеме, поготово у тешким временима. Ту сам био 
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И: Тих година у школу долазе ученици из Нигерије, 
почиње развој школе.
Јулија: Да, они су се школовали неколико година код 
нас. Осамдесетих година сам водила и практичну 
наставу на терену. Тада се пуно радило, за разлику од 
деведестих година, које су биле катастрофалне. 
  Имали смо одличну производњу осамдесетих 
година. Производили смо воћне подлоге, саднице и 
тих година школа је остваривала велике приходе. Када 
сам одлазила у пензију, поднела сам документацију и 
фамозни М образац. Зачудили су се како сам ја тада 
имала велика примања, која су била већа од осталих 
радника у просвети. 
Осамдесете су биле веома успешне године, пуно 
се радило на економији, школа се финансирала од 
стране Покрајине и имали смо веома доброг шефа 
рачуноводства. Када уради завршни рачун, уђе са 
осмехом у зборницу носећи папире, а ми знамо да ће 
бити још једна плата. 
То нам је доносила пољопривреда. 

И: Рад у школи се тада ценио, али и био плаћен?
Јулија: Рад је био цењен, па сам ја, као руководилац 
воћарско-виноградарске гране имала 10% већу плату 
од професора општих предмета. 
Садни материјал који смо производили тада се 
продавао по целој Југославији, доносећи велике 
приходе школи. Због тога су нам завиделе све остале 
школе у Вршцу. Ја сам била велики оптимиста када су 
дошле деведесете, нисам се надала да ће доћи до оног, 
до чега је дошло. Долази и до суноврата просвете, на 
моју велику жалост на свим нивоима образовања. 
  Те године оставиле су последице и на ученике. 
Након бомбардовања 1999. године било је јако тешко 
вратити се у наставу, а сами ђаци су све то јако тешко 
поднели. И тешка економска ситуација деведестих је 
утицала, не само на школство, већ и на децу. 

Јулија Ћирин
професор Организације производње

И: Јулија, да почнемо најпре са вашим школовањем, 
рекли сте ми да сте били 
ученик Пољопривредне школе.
Јулија: Да, поред противљења својих родитеља, 
уписала сам Пољопривредну школу. Секретар школе, 
пријатељ мојих родитеља је такође покушао да ме 
одврати од тога приликом уписа.
Била сам одличан ученик у основној школи, па и сред-
њој коју сам успешно завршила. 
Након тога уписујем Пољопривредни факултет у 
Новом Саду. У Пољопривредној школи сам почела да 
радим 1974. године. Директор школе тада је био Мура-
диф Хаџиахметовић, који је предавао Организацију 
производње.
  За конкурс сам сазнала преко СИЗ-а за запо-
шљавање и поднела молбу за посао у школи. 
Од секретара школе сам обавештена да је посао 
предвиђен за мушкарца, који треба да предаје пред-
војничку обуку и буде агроекономиста по струци. 
Ја сам се после тога јавила у СИЗ и пренела шта су ми 
рекли у школи, а затим сам се на инситирање СИЗ-а 
поново вратила у школу и оставила своју молбу. 
Обавештена сам, после петнаестак дана, да је за 
професора примљен мушкарац, из Вуковара, који испу-
њава захтеване услове. Пошто је тај професор тражио 
да му запосле и жену, а плата му је била три пута већа 
тамо где је радио, одустао је од посла у школи. 
  На позив директора Мурадифа, ја долазим у шко-
лу и почињем да радим. Радим као професор Орга-
низације производње до краја свога рада у школи. 
Након тога директори су били Огњен Прибаковић, 
Милан Зарић и Светлана Радојковић.
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Да, одговарам, ћуте и раде, они који први заврше рад 
иду кући раније, било је ту пуно деце са села којима је 
то значило. Онај који отеже посао, који прича, остаје 
до краја. Али, знала сам и да заштитим своје ученике. 
Када је био планиран рад на терену, а било је лоше 
време, директорка ме пита зашто сам децу пустила 
кући? Мој одговор је био, не бих пустила ни своје дете, 
па нећу ни њих. Можда ме тада деца нису волела, али 
сада када их сретнем, и оне који су били добри ђаци, 
али и оне које сам можда намучила, сви ми се обраћају 
са поштовањем и цене моје поступање. 
  Данас се трудим да помогнем својим унуцима и да 
их васпитам на прави начин.

И: Како је школа функционисала током деведедетих,
колико је било проблема са механизацијом, 
како се одвијала производња?
Јулија: Некако смо успевали да одржавамо механи-
зацију, али се све одвијало јако тешко, уз доста проблема. 

И: Да ли сте били строг професор у школи?
Јулија: Ја сам имала своја правила. Предавала сам само 
четвртој години, ушла бих у разред и рекла, ово су моја 
правила, нашта би се они насмејали, а ја даље рекла, 
ко их не испоштује иде на поправни испит или пада 
годину,  у зависности од тога колико има јединица. 
И све до краја, они то нису веровали. Претходних 
година, па и сада, када ме позивају на прославе 
годишњице матуре, кажу ми: „Ви сте били правични, 
једини професор који није подлегао притисцима или 
утицајима“. 
  Зато ме и дан-данас цене. У годинама када сам 
водила децу на школске екскурзије, прилазе моји 
бивши ђаци и питају да ли и ја идем са децом. Након 
мог потврдног одговора, следило је одушевљење са 
њихове стране. То ми много значи.

И: Колико су се разликовале генерације ђака 
када сте почели да радите и каснијих година, 
какав је био њихов однос према настави?
Јулија: Деведестих година, имали смо често инспекције 
из Новог Сада, али и са других нивоа. Желели су да 
виде како изгледа организација терена, настава на 
терену. Мислим да је била у питању резидба.  Надзор 
је био такав да су они разговарали и са ученицима, 
проверавали како раде. Када се то заврши, следио 
је састанак код директора, на коме они износе своје 
утиске. У разговору ми саопште како немају примедбе 
на организацију рада на терену, како то савршено 
радим, али имају једну примедбу, како ме се ученици 
боје. Мој одговор је био, док ме се боје ја ћу и да радим 
и да предајем. Кажу, ваши ученици само ћуте и раде. Јулија Ћирин са колегом Мирчетом Ратковић
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Драгијана Пурић
професор 

И: Драгијана, ваш почетак рада у школи 
везује се за крај седамдесетих година?
Драгијана: У школи почињем да радим 1979. године, а 
школа је носила назив „Милош Попов Клима”. 
Био је отворен конкурс за професора марксизма на 
берзи рада, а ја сам тада била једина незапослена са
тим звањем. Тада сам имала 24 године. Почињем да 
радим у школи  у којој се тада образују ученици из 
Нигерије и били су подељени по смеровима.
Ја сам била бачена у ватру, сви су код мене слушали 
„Друштвено уређење”.  
Била сам помало уплашена на почетку, тада директор 
није уводио професоре у наставу, али је рад са њима 
био диван. Било је изузетних ученика међу њима, а 
посебно је било добро то што су они већ савладали 
језик. Лепо смо заједно завршили годину, а била им је 
организована и дивна прослава матуре у нашој школи.

И: Чега се још сећате из тог периода?
Драгијана: Сећам се да је наша школа 1980. године 
организовала „Зимску школу”. Тада сам се први пут 
сусрела са предавањем за одрасле особе, јер је школа 
била намењена пољопривредним произвођачима.
Предавања су одржавана по селима Уљма, Избиште, 
Марковићево, Хајдучица, Купиник, Бела Црква. Није 
било организованог превоза. 
Један део мог предавања се односио и на теме из Другог 
светског рата. Никад нећу заборавити предавању у 
Купинику. Била је ноћ, није било струје, а предавање 
смо имали у некој кафани.  Људи седе у бундама, гори 
пећ, а ја људима причам о Другом светком рату. 
У једном тренутку, један старији човек ме пита: „А је 
ли дете, како ти то знаш да се то баш тако збивало?”. 

И: Каква су ваша сећања 
на неке школске манифестације, 
прославе, сарадње са другим школама?
Јулија: Док сам ја радила, нисмо учествовали на не-
ким такмичењима. Школска слава је почела да се 
обележава када је директор био Огњен Прибаковић. 
Обележавао се и Дан школе, али се то често поклапало
са Данима бербе грожђа, на којима је школа учество-
вала. Лепа је била и сарадња са Пољопривредном 
школом у Бару, са којом смо имали узајамне посете,
у време када је директор школе био Мурадиф 
Хаџиахметовић.

И: До када сте радили у школи?
Јулија: У пензију одлазим 2009. године, када је дирек-
торка била Светлана Радојковић.Тада сам навршила 
пуних 35 година радног стажа и са задовољством оти-
шла у заслужену пензију.
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тај пројекат који  је био одобрен од Покрајинског 
секретаријата за пољопривреду под називом „Кухиња 
моје баке, Србија – Румунија”. 
Идеја је била да се обједине те две територије, да се 
укључе Пољопривредне школе из Вршца и Румуније, 
као и удружења жена из Вршца и Румуније. У пројекту 
су учествовали ученици Пољопривредне школе 
прехрамбеног смера.
Део пројекта се одвијао и у Темишвару. Тада смо за 
сваког учесника направили један кувар, одржавана 
су предавања нутрициониста, представљена је храна 
у Геронтолошком центру, где је одржана изложба. 
Уједно је одржана и едукација жена. 
  Други пројекат је био „Банатски хлеб из фуруне”. 
Сарађивали смо са удружењем жена из Јабланке и та-
да је први пут организован „Пут вина”. Ђорђе Крстов 
нас је водио у обилазак. Циљ пројекта је била едукација, 
тада сам и сазнала колико има пекара у вршачкој 
општини, пошто сам их све обишла. 
У сарадњи са директорком, која је била технолог, 
направили смо изложбу хлеба у којој је учествовао је-
дан део приватних пекара. 
Жеља нам је била да поклонимо знање које наши тех-
нолози имају. После тога смо радили „Банатски 
сендвич” и „Банатску штрудлу”.  

Тад је он мене освестио да је он можда био учесник 
рата. Одгворила сам му да ја знам само оно што пише у 
литератури и тако им преносим. Школа је имала доста 
полазника, у Белој Цркви је чак било и неколико група.

И: Како је школа радила у том периоду?
Драгијана: Тада је у Пољопривредној школи било јако 
мало професора. Сећам се да нас је било петнаестак 
и само четири професорке. Школа је била пуна ђака, 
једно право богатство. У „Гамбринусу” крај школе су 
били бројлери и коке носиље. 
Нисам имала везе са економијом, али се сећам да је 
било пуно стоке, товних јунади, оваца, винограда, 
воћњака, ратарство развијено. 
Једног дана, током паузе између часова заједно са 
директором сам обишла њиве, како је он тада рекао 
да би требало да се упознам са свим. Постојала је и 
школска радионица за механизацију. Школа је била 
веома успешна. Касније долази до укидања појединих 
целина. У „Гамбринусу” су касније у једном периоду 
на узгајању шампињона радили ученици у склопу 
практичне наставе. Школа се трансформисала тих 
година од двогодишњег, усмереног образовања, па 
9. и 10 разред и 1. и 2. , а након тога четворостепено 
образовање. 
Имала сам старешинство свих година рада. У шко-
ли сам предавала Марксизам и социјалистичко 
самоуправљање, па како се програм мењао и назив 
предмета Социологију, Филозофију, Устав и право гра-
ђана и Грађанско васпитање. Тада сам похађала и 
специјалистички курс за предмет Грађанско васпи-
тање, а цео програм је финасирала Америчка амбасада.

И: У школи сте покренули 
неколико занимљивих пројеката?
Драгијана: Да, то су били први пројекти у школи и ја 
сам их урадила. 
  Први је био „Кухиња моје баке” који је био реа-
лизован од 2. до 4. маја 2004. године. Написала сам 
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После тога сам дошла на идеју да организујемо изложбу 
на тему обичаја банатских Срба, Румуна, Мађара, 
Македонаца и Немаца. 
Изложба хране коју су припремили наши ученици 
и конобари је била постављена у Пољопривредној 
школи и у Геронтолошком центру, а настављена је као
манифестација наредних година. 
  Још један пројекат нам је био финансиран од 
стране Министарства просвете, а то је „Слатка и слана 
зимница без конзерванса”. Ученици су кували пекмез, 
без конзерванса, по старим рецептима. 
Пекмез смо након кувања стављали у глинене посуде 
које сам ја осмислила и пекла заједно са грнчаром. 
На крају су посуде затворене пчелињим воском. 
Производе смо представили на манифестацији Бербе 
грожђа, а пекмез смо поклањали као посебан поклон 
значајним личностима које су долазиле у посету школи. 
  Радили смо и на сушењеу воћа. Први Фестивал 
вина у Вршцу организован је у хотелу „Србија”, а ми 
смо поставили сто са производима на улазу у салу и 
представили се у најбољем светлу. Имала сам задатак 
да организујем и прву маниfестацију „Дани Светог 
Трифуна” која је трајала седам дана. 
У згради Општине Вршац је организовано отварање 
и постављена изложба наших производа у Великој 
сали, а у Геронтолошком центру изложба рукотворина 
народа и народности Србије која је трајала седам дана.

  Затим смо организовали изложбе ћилима, 
обичаја и много сличних догађаја. Доста су ми у све-
му помагале колегинице професорка Мира Фако, 
Маријана, Драгиша. Школску ракију сам паковала у 
флаше, а украшавала сам флаше шеширом од чоје. 
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Мила Обрадовић
професор енглеског језика 
и књижевности

И: Мила, ваш почетак рада везан је за 
долазак ученика из Нигерије 
на школовање у Пољопривредној школи?
Мила: Да, ја сам најпре похађала курс на Институту 
за стране језике у Београду, како бих видела како је 
то када странце треба научити српски језик. Ја сам 
професор енглеског језика и могла сам комуницирати 
са њима, јер је у Нигерији енглески био службени језик, 
а требало је да их научимо српски језик. 

И: Када они долазе у Вршац?
Мила: Они су дошли у децембру 1977. године, отишли 
смо на аеродром у Београд да их сачекамо. Били су 
обучени у кафтане и апостолке, а на путу до Вршца 
је почео да пада снег. Када смо стигли у Вршац, а они 
изашли напоље из аутобуса, почели су да вичу и да 
скачу, али уопште нису осећали хладноћу од узбуђења, 
нису никада видели снег. 
  Најпре су боравили неколико недеља у карантину. 
Ја сам била заједно са њима. Били су смештени у 
интернату при Пољопривредној школи. Најпре су 
прошли медицинске прегледе. Било је лепо са њима, 
али није било ни лако. Било је ту младих од 17 година, 
али је било и ожењених. Један од њих је имао две жене 
и неколико деце. Могли су да имају и више жена, али 
је услов био да могу да их издржавају, како је то било 
у складу са обичајима у Нигерији. Тако да је ту било 
и деце, али и ожењених и породичних људи који су 
имали децу. Било су одвојени од својих породица, па 
се није знало коме је било теже. Током периода од три 
године, колико су се школовали, нису одлазили кући. 
Радили смо од децембра до краја августа на учењу 
језика са њима. 

И: Учествовали сте и у другим облицима наставе у 
школи?
Драгијана: Прва сам водила ванредне ученике. 
Отворила сам матичну књигу и довела је до савр-
шенства, па је колеге и данас користе. Нисам имала 
норму, недостајало ми је часова за пун фонд и као 
почетник сам пуно радила и био ми је поверен тај 
посао. Било нас је мало у школи  у то време. 
  Тада се организује образовање за квалификацију 
под називом „Ђаци уз рад”, којима је требала ква-
лификација, уз рад. Полагали су испите. То сам почела 
да водим као допуну за норму. Тај посао сам радила 
дуго година. Имали смо чак и одељења ових ученика. 
Укључила се касније и професорка Тасић која је имала 
задатак да организује консултације и обрачун. 
  У сарадњи са Берзом рада смо организовали 
курсеве специјализације за конобаре, куваре, техни-
чаре за  производњу жестоких пића и ракије. Школа 
је конкурисала и одобрен је пројекат за реализацију 
пројекта, финансираног од стране Европске уније. 
Припремала сам и све правилнике за  квалификације 
и специјализације. Касније је специјализацију водила 
професорка Чедомила Кривокапић.

И: Шта вам данас кажу ваши бивши ђаци 
када вас сретну на улици?
Драгијана: Када ме данас сретну, старији ђаци кажу да 
сам била строг професор, али се увек јаве на улици. Јако 
сам била поносна у време када су полагали пријемне 
испите за упис на факултет и више школе, па дођу и 
кажу ми: „Положили  смо социологију из бележака са 
ваших предавања.” 
У раду сам увек била поштена и сачувала сам образ 
током целог свог рада у школи. Када сам одлазила у 
пензију била сам међу најстаријим професорима у 
колективу. Радила сам до  17. марта 2016. године и са 
пуних 37 година стажа у школи одлазим у пензију. 
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  Било је неколико група Нигеријаца који су се 
школовали у Војводини у школама, а када су полагали 
тест језика на крају курса, кажу да је вршачка група 
била најбоља. Мислим да је то управо због тога што су 
се они пуно дружили са нашом децом, то је била једна 
права породична атмосфера у школи и били су јако 
добро прихваћени. У септембру су почели са стручним 
школовањем у Пољопривредној школи. Курс језика 
смо водили једна колегиница и ја, а у школи сам након 
тога радила хонорарно. Што се њих тиче, они су доста 
музикални, тако да им је учење језика ишло јако добро. 
  Оно што је још било интересантно, а везано за њих,  
јесте храна која им је морала бити обезбеђена посебно 
због њиховог начина  исхране, без свињског меса, 
што је тадашњи директор Мурадиф Хаџиахметовић и 
урадио. 

И: Памтите ли неке анегдоте везане за њих?
Мила: Како да не, било нам је јако чудно, пошто готово 
нико од њих није знао да плива. Ја сам питала, како је 
то могуће, имате океан тамо, а скоро нико не зна да 
плива. Одговор је био да је океан нешто страшно, 
велико. Када сам касније летовала у Мароку и видела 
океан, уверила сам се да то није место на коме треба 
учити пливање. Било је доста тога лепог везано за њих. 
  Сећам се да сам се једне године вратила са 
летовања, на коме сам добила лепу, црну боју, а када 
смо се срели, рекли су ми: „Професор сад сте као нас.” 
Такође ми је било чудно да су се јако бојали грмљавине, 
тако да су се сви склонили испод клупа када загрми.

И: Колико сте након курса језика 
били у контакту са њима?
Мила: Један од ученика је пре пар година боравио у 
Вршцу, мислим да је то био најстарији од њих у групи 
који је тада био ожењен. 
У Србији је био пословно, па је свратио у Вршац и 
попили смо кафу заједно  и евоцирали успомене на 
школске дане и лепо се испричали.

И: Да ли су они били лепо прихваћени од ученика и 
грађана?
Мила: Да, били су лепо прихваћени. Ја сам тада била 
девојка, апсолвент. 
У хотелу Брег, на спрату је била дискотека и ја сам 
отишла на игранку са друштвом. Видела сам да у углу, 
заједно са нашим ученицима, стоји и један ученик из 
Нигерије кога су повели са собом. Мислим да је он 
био најмлађи. Хтела сам да му платим пиће, али  њега 
одједном нигде није било. Сутрадан му ја у школи 
кажем да сам га видела и да је после нестао, а он каже 
да је видео и он мене и схватио да то место није за 
њега, тамо где сам ја. Схватила сам да је то из неког 
поштовања, да су тако васпитани. Рекла сам му да 
нема потребе за тим и да он слободно може ићи тамо. 
За све њих ме вежу лепа сећања, као и на тадашњи рад 
у Пољопривредној школи.
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Притисни гумб 
и повећаће се тлак!
 На часу воћарства код професора Ивана Станића 
ученици су имали контролни. Једно од питања било 
је и воћарске прскалице. Када је професор донео 
оцењене контролне задатке прозвао је ученика Игора 
Смердова и рекао му да је рад одличан и да ће му дати 
чисту петицу, али уз један услов, да му преведе једну 
реченицу која је професору била разумљива јер је 
растао у времену СФРЈ, али није могао да верује да те 
речи зна и ученик рођен много после распада земље.
 Професор је питао, Игоре шта значе ове речи које 
си написао у твом одговору: 
Ако притиснемо ГУМБ повећаће  се ТЛАК? 
Ако ми на то одговориш имаш чисту петицу! Игор 
наравно није знао одговор и професор му је дао 
чисту јединицу уз образложење, да убудуће када буде 
користио мобилни телефон и Гугл да би  пронашао 
одговор обрати бар пажњу да користи сајтове на 
Српском језику, ако већ не зна да преведе хрватски 
језик. Наравно, објаснио му је и да је гумб - прекидач, 
а тлак - притисак.

Школске анегдотеШколск анегдот
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Учио воћарство 
из књиге ратарства
 Један ученик пао је на поправни испит из воћар-
ства. У августовском року професорка Јулија Ћирин 
је покушавала на све начине да спаси ученика да не 
падне разред. Питала је и давала одговоре, ученик се 
презнојавао, али од свега тога готово ништа није знао. 
На крају, професорка га изнервирана пита: 
„Добро бре, које је боје била књига из које си учио?” 
Ученик одговара зелене! Добро каже професорка, а 
шта је писало на њој? Па ратарство професорка, био је 
одговор ученика, који је ипак после тог одговора пао 
годину.

Кока и млеко
 Професор Предраг Сучевић био је на испиту из 
биологије и питао неког ученика који је ишао у вечер-
њу, скраћену школу, а како је то било послератно време. 
Узгред, ученик је био и директор земљорадничке 
задруге у Мраморку. Како ученик баш ништа није знао, 
а професор Сучевић је имао намеру да му да прелазну 
оцену на крају га је питао: 
„Добро реци ми бар једног домаћег сисара којег 
знаш?” Ученик је као из топа у олакшању одговорио: 
„Кокошка!” Професор зачуђено пита: „Јеси ли сигуран 
да је кокошка сисар?”„ Да наравно”, рече ученик, уз 
образложење да се пилићи подвуку под кокошку и 
сисају млеко! Професор Сучевић му је дао прелазну 
оцену јер је одговор био просто невероватан и није 
веровао да тако нешто чује.

Агрономи, нема шта!
 Веома често се дешава да ученици раде посао 
наопако. Који су разлози, нико са сигурношћу не зна. 
Тако се често дешавало да не разликују траву од младог 
поврћа, па уместо траве почупају младу шангарепу и 
зелен. Када би ово наставник приметио могао је само 
да чупа своју косу. 
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Децо, сви у манастир Месић!
 Био  је то један рани пролећни дан после резидбе 
јабука у школском воћњаку. На пракси са ученицима су 
били професори Славица Станковић и Срђан Клиска. 
Скупљало се грање од резидбе.
 За кратко време скупљена је веома велика гомила 
грања. Професорка Славица дала је предлог да се то 
грање запали, али професор Клиска је био против 
тога. У међувремену професора Клиску је хитно зва-
ла тадашња директорка Светлана Радојковић на 
састанак, а професорка Славица је са ученицима и 
помоћним наставником Миломиром Хрваћанином 
остала у воћњаку. Недуго затим, професорки Славици 
се вратила идеја да се грање запали и тражила да то 
помоћни наставник Миломир и ученици ипак одраде. 
 Ватра је за кратко време букнула и била висока 
неколико метара. Када су ово видели, ученици су 
почели да се смеју и радују таквом пожару, са радошћу 
су сликали и снимали, а професорка је била у потпуном 
шоку. Почела је да виче да оставе мобилне телефоне 
и да брзо сви приону у гашење ватре уз констатацију 
да су вероватно сви они некрштени и да ће их хитно 
водити у манастир Месић.

Неће да никну 
љуске од кикирикија
 Директор Батавелић је покушао да у школи посеје
кикирики. За ту намеру одабрао је најбоље парцеле, 
одлично их припремио и на пракси дао ученицама 
кикирики да га посеју и показао начин како да то 
одраде. Недуго затим отишао је својим послом, 
а ученице су остале да овај посао заврше. После 
извесног времена директор се чудио зашто кикирики 
не ниче, па откопао леје, а у њима су биле само љуске! 
Ово је испричао ученицима, а они су му признали да су 
први пут у животу видели кикирики и пробали га. Како 
им се много свидео они су га свог појели, а посејали 
љуске. Директор им је ипак опростио овај грех, сећа се 
Милица Трипић – Петров.

Родитељски састанак за супруге
 У послератном периоду било је доста ученика који 
су у поодмаклим годинама завршавали школе, pа је 
тако разредни старешина Станко Стефанов ученицима 
поручио да мора да одржи родитељски састанак и да 
позива њихове родитеље да дођу. Ученици су почели 
да негодују да су им родитељи или стари или увелико 
умрли и да не могу да дођу. На то је разредни рекао да 
онда дођу њихови старатељи! Ученици у глас повика-
ше да они немају старатеље и на ког то разредни 
мисли?! Разредни рече па то су ваше супруге, оне воде 
бригу, односно старају се о вама!

У Месићу јабуке
 У послератном периоду није било довољно 
хране и воћа, ученицима је било строго забрањено да 
у берби воћа једу то исто воће. Како је то била доста 
лоша и неприхваћена наредба, ученици су током 
бербе јели воће тако што би га најчешће загризли  и 
остатак бацали у поток Месић недалеко од воћњака. 
Тако је поток Месић био пун разног воћа, а највише 
јабука.
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дође. Како их не би изненадио, али и како би се шалио 
на њихов рачун да не воле да раде, он је певао баш ову 
песму. Када би га ученици чули да пева, знали би да 
долази и брзо устајали и настављали са послом.

Нова зграда нова правила, 
а старе навике
 Када је сазидана нова школа и пресељена из 
старе свиларе, уведена су нова правила понашања, 
па је тако за улазак у тада најлепшу школу у граду 
било потребно да ученици приликом уласка у школу 
скину своје ципеле и обуку патике које би носили 
само у школи. На улазу, најчешће би ово правило 
контролисао професор Божа Торбаров. Ученици су се 
брзо досетили да понесу једне старе патике и када би 
неко са њима ушао у зграду, бацао би их кроз прозор 
другоме који би их опет обукао и тако ушао у зграду и 
тако у круг, док сви не уђу у школу.

Одлични берачи
 Понекад би наставник практичне наставе рекао 
ученицима да наберу гајбу јабука за неког важног госта 
или за презентацију школе и слично. Рекао би им да 
наберу најбоље јабуке, на шта су му они рекли да ће то 
урадити и да се ништа не брине. Када он не би гледао, 
ученици би сакупили све јабуке које им дођу под руку, 
а на врх гајбе стављали заиста лепе јабуке. Да ли због 
лењости или младих фазона, тако је било. Тако су 
јабуке за важне госте биле изабране, али само од горе, 
а доле су биле труле и ситне и што је могуће горе.

Шири гране, јој шири гране…
 Наставник праксе Пајић је често на пракси волео 
да пева, али не било шта већ само стихове песме „Шири 
гране, јој шири гране и прихвати младе партизане”, да 
не би ухватио ученике у нераду, који су волели да кад 
он оде залегну негде у хладовину и одмарају док он не 

75



Глумац
 Ученик Цонић је заноћио у вршачком позоришту 
где је са ансамблом радио представе и сутрадан 
долази у школу после десет часова. Иначе, волео је да 
се карактеристично облачи и носи шешире. На улазу 
у школу срео је директора школе Кожетинац Душана 
који га љубазно поздрави: 
„Добар дан господине Цонићу!”. „ Добар дан господине 
директоре”, одговори ученик. „Како сте господине 
Цонићу?, упита директор. „Добро сам господине 
директоре, баш сам свратио на час Српског језика”, 
рече ученик Цонић. „Тек сада долазите у школу?”. 
„ Да па то Вам баш објашњавам…”
„Господине Цонићу…. Марш кући с места!”, викну љуба-
зно директор. „Разумем господине директоре”, рече 
Цонић и мирно одшета низ улицу.

Униформа
 Ђаци су увек волели да искажу своју јединственост 
и младалачку лепоту. Међутим, како је раније било 
обавезно ношење униформе плаве или црне боје, то 
је неким девојкама служило да у школу дођу екстра-
вагантно обучене са чак и веома дубоким деколтеима, 
али у црној или плавој боји. Када би их наставници 
питали шта су то обукле, одговарале би им да је то 
униформа, која је у одговарајућој црној или плавој боји.
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Бруто и нето
 Професор Бокоров, на часу воћарства објашњава:
„Мери један човек мужа и жену па каже:
Ви друже имате 75 буруто, а ви другарице 54 кила нето!”
Како бре ја имам бруто, а моја жена нето?” , упита муж.
„Па тако лепо, ви имате амбалажу, мислим кесу, зато је 
бруто”, рече човек.

Ако Мира пита…
 Професор књижевности Бошко Ћургуз отвори 
врата од учионице, чак и не уђе у разред и каже: 
„Ако Мира пита! Слушајте добро шта вам кажем! 
Ако Мира пита шта сте данас учили ви кажите да сте 
учили…..хм, то и то! Да ли сте разумели шта сам вам 
рекао?! А сада полако напустите зграду, да вас нико 
не чује и нико не види у згради! Дежурни, и нико није 
побегао са часа!”
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Школск славСвет Трифу
 Од свога оснивања и почетка рада 1924. 
године школа обележава своју славу Свети Трифун. 
Определила се баш за тог заштитника с обзиром да 
образује ђаке ради узгоја и гајења винове лозе и учи их 
поштовању културе вина. Тим поводом, током година, 
поред верске церемоније и сечења славског колача, 
организоване су прославе, предавања, приредбе. 
Школа наставља да обележава славу и након Другог 
светског рата. Директор школе Васа Мирков је, у 
сарадњи са Стручним саветом школе, усагласио план 
прославе за 1946. годину. Током припрема предложено 
је да се објави конкурс за писање стручних радова из 

Школска слава
Свети Трифун
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области пољопривреде на следеће теме: 1.Филоксера 
и виногради; 2.Какав треба да буде добар подрум и 
3.Зашто сам се уписао у Пољопривредну школу. 
У саставу програма било је предиђено интонирање 
химне, говори, додела награда за темате, ручак и 
поподневна игранка. Тако, 14. фебруара 1946. године, 
уз сечење славског колача и освештабање иконе, који 
нису били предвиђени програмом, школа прославља 
славу. Како се после Другог светског рата у школи укида 
Веронаука као предмет, тако и престаје обележавање 
школске славе од 1947. године.
 Традиција прославе школске славе обнавља 
се 1990. године када школом руководи Огњен 
Прибаковић. Од 1994. године у склопу обележабања 
славе, организује се манифестација „Изложба јаких 
вина и ракије индивидуалних произвођача”. Идеја 
је била да се подстакне развој приватног винарства, 
повећају површине под виновом лозом и да се побољша 
квалитет производа индивидуалних произвођача, а да 
се школа уједно боље повеже са својим окружењем. 
Уз сечење славског колача и културно - уметнички 
програм у којем учествују ученици школе, обнавља се  
традиција обележавања славе Пољопривредне школе, 
која траје и данас.
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 Претходна монографија, објављена поводом обележавања 80 година од оснивања Пољопривредне школе 
у Вршцу, изнела је тада доступне податке. Том приликом је наведено да је први директор Ниже пољопривредне 
школе био Милан Томић – Мостарац. 
На основу сада доступних информација, захваљујући истраживању архивске грађе, дошли смо да сасвим нових 
података, па тако и до нових имена директора школе. Као први се помиње Милорад Трoјановић, који се са места 
управника Државног добра „Косанчић” именује за директора Ниже пољопривредне школе у Вршцу 26. октобра 
1921. године. На основу Матичне књиге ученика, али и друге грађе, наилазимо на још неколико имена. Школа 
званично почиње са радом октобра 1924. године, а на месту директора школе налази се Милутин Стојановић. 
Као вршилац дужности директора школе 1928. године налази се Боривоје Атанацковић, а податак о њему 
налазимо и у Књизи наредаба школе.  

Милорад Тројановић, директор 1921-?
Милутин Стојановић, директор 1924 - 1928.?
Арнаутовић Боривоје, вршилац дужности
директора током 1928.

Директори школеДиректор школ
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Тоскић Вукашин 
(1905.-1950.)
је постављен за директора Пољо-
привредне школе у Вршцу 1931. 
године где је био професор. 
Истовремено је обављао хонорар-
но дужност директора Енолошке 
станице која је тада била у 

функционално-стручном саставу школе.
 Тоскић Вукашин је дипломирао на Пољоприв-
редном факултету у Београду 1925. год. Обавио је јед-
ногодишњу специјализацију у Школском огледном 
заводу за виноградарство у Глајзенхајму на Рајни 
и Технолошком институту Високе пољопривредне 
школе у Берлину.Започео је са радом 1927. године 
као асистент у Енолошкој станици у Букову код 
Неготина, где је истовремено био и наставник у 
Средњој воћарско-виноградарској школи. Вршио је 
дужност ванредног професора на Пољопривредном 
факултету у Београду где је предавао предмет 
Виноградарство са подрумарством. Био је председник 
или члан низа стручних комисија, као и члан редакције 
многих научних и стручних часописа. Заслужан је 
за формирање и специјализацију школе али и за 
постављање основа за сарадњу између школе и 
Енолошке станице. 

Mиливоје Павловић
Инж. Миливој Павловић је рођен 
1899. године у Белој Цркви где 
је завршио и Гимназију, после 
чега је завршио Пољопривредни 
факултет у Лајпцигу 1924. године, 
са одличним успехом. Државни 
стручни испит је положио 1933. год.

Милан Томић 
- Мостарац
се први пут помиње 3.10.1928. год. 
као директор Пољопривредне шко-
ле у Вршцу. Дошао је у наш град 
из Мостара преко, огласа за место 
директора новоформиране Ниже 
пољопривредне  школе, где је 

живео са породицом и био у пензији. Завршио је Високу 
школу за виноградарство и воћарство у Клостернајбуку 
код Беча. По сећању његове ћерке Зоре, веома се 
изненадио и обрадовао када је сазнао да је примљен 
на место директора, јер био у Мостару “нешто зглајзао 
и постао политички сумњив”, па се радовао овом послу 
и доласку у Вршац. Пензионисан је био као референт за 
пољопривреду обласне бановине у Мостару. 
 Милан Томић је свој надимак “Мостарац” чувао 
и волео. Волео је Мостар, иако је веровао да су овде 
људи племенитији. Био је осредње величине, увек 
лепо обучен, познат по друштвености. Волео је, да када 
добије плату, са друштвом сврати “oбавезно” у кафану 
“Девет Југовића” која је радила преко од коњичког 
стадиона, па се често шалио како је он “десети” Југовић.
 На месту директора Ниже пољопривредне школе 
типа воћарско-виноградарског по сећању његове 
ћерке која је једина жива од четворо деце колико их 
је било у породици, три брата и она, на овом месту се 
задржао и радио до њене трансформације. Волео је 
да руководи и да унапређује школу. Био је искусан у 
послу и школа је у његово име имала богато имање 
које је функционисало беспрекорно. Сахрањен је на 
вршачком гробљу. 
Заслужан је што је школу формирао, развијао и 
истицао њен значај, као и за добро вођење стручног 
који је усмеравао да се угледа не европски развијене 
школе тога времена.
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Васа Мирков
је рођен 1914. године у Кикинди. 
Завршио је Пољопривредни фа-
култет у Земуну 1937. године. 
Директор је школе у кратком 
временском периоду после Другог 
светског рата од 1945. до 1. феб-
руара  1947. год. По причи његове 

супруге Зоре, рођ. Томић, која је такође радила у 
школи као службеник, прво у интернату па затим у 
администрацији школе, дао је сам оставку, и: 
“рекао да не жели више никада да буде директор“, а да 
је разлог што је довео попа у школу после ослобођења 
1945. године за школску славу Св. Трифуна. Био је 
после тога позиван често на разговоре у ОЗН-у где је, 
како она каже, био на разне начине „рибан и зивкан 
целу годину од стране власти да би га на послетку 
телеграфски послали да ради у Врбас, преселили га 
затим у Смедерево, па у Врбас, Сомбор итд“, док га 
директор Бата Вељић није поново вратио у Вршац.
 Као стручњак је био изузетно цењен и изван 
школе, па је по другим изворима његово краткотрајно 
службовање у више места али више година изван 
Вршца и оставка, уследила због одлуке, потребе 
власти да ради на формирању и  јачању других 
школа. Активно се бавио оценама вина у комисији 
при Енолошкој станици у Вршцу. Написао је уџбеник 
за средње школе „Винарство“, одликован је орденом 
рада са златним венцем, додељене су му повеље 
Друштва пољопривредних инжињера и техничара 
Југославије и Војводине. Подигао је сортиментски 
виноград од 50 сорти винове лозе, који је уништен 
градњом нове школске зграде. Заслужан је што је био 
упоран и истрајан у унапређивању школе и што је 
био један од највољенијих професора од стране ђака, 
за изузетну активност на унапређивању винарства и 
виноградарства у нашем крају.
 Док је био директор школе Васа Мирков је био 
изузетно коректан и стручно дисциплинован, што 

а испит за професора средњих пољопривредних 
школа 1938. По завршетку студија и одслужењу војног 
рока провео је као служ-беник годину и по дана на 
Пољопривредном добру „Беље“, затим је радио око три 
и по године на имању свога оца, па четири године као 
референт у ондаш-њем Министарству пољопривреде, 
седам година као службеник Пољопривредне школе у 
Вршцу, од чега пет година у својству директора школе. 
Поред ове дужности три године је обављао и дужност 
управника Државног пастувског станишта у Вршцу, на 
којој дужности је по напуштању школе провео време 
од 1941.-1946. године. Са ове дужности премештен 
је за директора ергеле „Хајдучица“, где је остао једну 
годину, а затим је постављен за помоћника управе 
Покрајинских пољопривредних добара у Новом Саду.
Од 1950. године налази се на служби у Заводу за 
сточарство у Новом Саду, и то једну годину као 
референт, три и по године као помоћник директора и 
око пет година у својству директора Завода, на којој се 
дужности налазио непрекидно од 1955. године.
 Научно - истраживачка и стручна делатност инж. 
Павловића је прилично обимна. Његови радови су 
углавном из области коњарства и исхране стоке. Он 
у њима обађује врло актуелне, важне и тада још увек 
недовољно испитане проблеме. Због тога ови радови 
имају значајну, практичну и теоретску вредност.
Треба истаћи да је инж. Павловић пријавио и израду 
докторске дисертације на Пољопривредном факултету  
у Сарајеву под насловом: “Прилог испитивању радне 
способности  коња“.
             Треба истаћи велику организаторску способност, 
коју је инж. Павловић испољио у свом раду, нарочито у 
својству помоћника и директора Завода за сточарство, 
кога је углавном он оформио и оспособио за научни 
рад. Ово нарочито важи за заводско Огледно добро 
„Камендин“, које благодарећи у великој мери њего-
вом укупном раду, представља једно од најбоље орга-
низованих пољопривредних добара у нашој земљи.
Павловић је знатну пажњу поклонио и питању ства-
рања услова млађим стручњацима за научни рад.
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градарско-воћарске струке у часописима  „Тежак“, 
„Пољопривредни напредак“, „Поњопривредни гласник“,
„Војни гласник“ и „Агрономски гласник“. Иза себе 
је оставио Министарству пољопривреде неколико 
рукописа, књига: “Збирка учила“, „Огледни радови 
из виноградарства и воћарства“ и „Очигледна пољо-
привредна настава“. 
(Међуопштински историјски Архив у Пожаревцу, фонд 
Пољопривредне школе бр.633/952.)

Јешић Стеван (без података)

Александар Батавелић
 Александар Батавелић је био директор од  јуна 
1954. године. Био је предавач  ратарства и руководилац  
ратарства у школи. Као ратарски стручњак био је 
изузетно цењен и изван школе. Средњу пољоприв-
редну школу завршио је у Крижевцима, а студирао 
и завршио школу у Монпељеу, Француска. Никада 
се није женио, јер је имао трагедију да му вереница 
умре на рукама на забави приликом плеса. Умро је од 
инфаркта  2. септембра 1960. године, а сахрањен је у 
Вршцу.

Млађеновић Петар  
је директор школе од јула 1954. до 
краја марта 1957. године. Отишао 
је у Свилајнац у Пољопривредну 
школу, а одатле у Министарство 
просвете Србије. Радио је на посло-
вима саветника за пољопривредне 
школе Србије при Министарству 

просвете. Био је човек широких ор-ганизационих 
способности и савремених педагошких погледа на 
наставу, тако да је заслужан као организатор школских 
такмичења  „Олимпијада пољопривредних школа“ 

сазнајемо читањем записника у којима пише да је 
указивао на кашњења неких наставника, указивао да 
задужени чешће обилазе штале и да обрате пажњу 
на рад (на пример слагање ђубрета и сл.), позивао 
је васпитаче да редовно присуствују вечерњим 
часовима учења ђака, да запослени без потребе не 
улазе у канцеларију рачуновође и да све своје еко-
номске књиге и др. чувају на за то одређено место, 
да ђаци не улазе у зборницу и канцеларије и да им 
то разредни наставници пренесу. Критиковао је и 
однос Аћимовића према логорашима који су радили 
на школском имању. Расправљао је са наставницима 
о негодовању ученика који су се жалили на лош однос 
наставника према њима, на неуспехе на такмичењима 
због нерада појединих наставника и слично. Залагао 
се да оцењивање ученика буде строжије.
 По сећању његове супруге знао је и болестан да 
оде у школу или на економију. Једном  је чак упао у јаму 
када су се садиле воћке, па се јако угрувао. Волео је да 
се залаже да се све што се ради и уради квалитетно. 

Фемељиди Никола
рођен у Херосну (Русија) 21.9.1900. 
год, Пољопривредни факултет у 
Београду је завршио 1926. године. 
За директора Пољопривредне 
школе у Вршцу постављен је од 1. 
фебруара 1947. године. У Вршац је 
дошао из Пожаревца где је радио 

у ондашњој Пољопривредној школи где је пред Други 
светски рат и за време рата вршио и дужност дирек-
тора ове школе. 
 Био је активан у школи и изван школе. Био је 
подпредседник подружнице Српског пољопривредног 
друштва, члан Управног одбора Пожаревачке вино-
градарске задруге, држао је предавања на течајевима 
о виноградарству у многим селима пожаревачког 
среза и др. Написао је више чланака из своје вино-
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По повратку из заробљеништва, након, двадесет 
дана, тј. 1. октобра 1946. од стране савезне кадровске 
комисије запослио се у дирекцији пољопривредног 
добра „Соња Маринковић“ у Вршцу, као помоћник 
референта за подрумарство. Након два месеца тражио 
је оставку на ову дужност због деловања и мешања у 
његов посао некомпетентних људи. Наредне године 
бива постављен за управника Прве виноградарске уп-
раве у Вршцу, затим је радио као референт инвестиција 
и као главни агроном добра „Соња Маринковић“.
 Учествовао је више пута на конкурсу за међу-
народну размену стручњака са иностранством за посло-
ве виноградарства и плантажних винограда и ван-
редно студирао Пољопривредни факултет у Земуну, 
који је напустио са одслушаних шест семестара. После 
трансформације „Соње Маринковић“ у предузеће 
„Вршачки виногради“ одлази у СО за вишег референта 
за пољопривреду и шумарство иако је активно учест-
вовао у стварању нових плантажних винограда, а 
један од разлога је сигурно и из његове карактеристи-
ке месног комитета КП: “да је по приро-ди углађен, воли 
да се истакне и да често својим поступцима  изазива 
сумњу у исправност држања према садашњици“ . 
У СО Вршац ради на месту вишег референта за пољо-
привреду и шумарство да би од 1957. До 1964. био 
директор Пољопривредне школе. Поново се враћа у
СО Вршац, затим ради као директор семенског 
предузећа „Селекција“ које је било у тешком еко-
номском положају. Умро је 1967. године.  
 Волео је да се лепо облачи и то је тражио од 
професора. Када му је Светислав Петричевић једном 
приликом рекао да нема, он је из свог радног стола 
извадио нову кравату и дао му на поклон са обавезом 
да мора да је носи. Душан Кожетинац је заслужан за 
подизање нове школске зграде школе, јер је био члан 
у Савету фонда за инвестиције у Покрајини Војводине. 
После њега, од 1964. до 1967. год. није нико званично 
био постављен за директора Пољопривредне школе. 

која се одржава у Вршцу 1955./56. школске године 
на којој је учествовало око 270 ученика из Футога, 
Сомбора и Вршца.

Кожетинац Душан  
је био директор од 1. септембра 
1957.  до 31. марта  1964. године. 
Рођен је 1913. у селу Лакцу, срез 
трнавски од оца свештеника и 
мајке домаћице. Основну школу је 
завршио у селу Врба код Ваљева, 
1924. када му умире и мајка. 

Напушта  Гимназију у Краљеву са завршених два 
разреда, услед плућних болести, и завршава Нижу 
пољопривредну  школу сточарско-ратарског типа, исто 
у Краљеву. Затим завршава приватну Гимназију „Чеда 
Марјановић“, трећу и четврту годину, затим је завршио 
1934. године у  Букову средњу Пољопривредну школу 
виногра-дарско-воћарског типа али је предходно био 
на пракси у Нижој воћарско-виноградарској школи у 
Марибору. Служио је војни рок у школи за резервне 
официре у Горажду, а те 1935. године му умире и отац.
         Једно време ради у Великом Букову као помоћник 
управника бановског Лозно-воћног расадника, да би 
1937. био премештен у Ниш где је радио као помоћник 
инспектора за виноградарство и воћарство моравске 
бановине, да би 1939. поново био премештен у 
Алексинац где је радио као срески пољоприврени 
референт. Ту је радио до 1941, када је мобилисан и 
за време окупације заробљен на Страцину код Кума-
нова као резевни потпоручник, где је лакше рањен 
у ногу, од стране немачких  јединица и одведен у 
заробљеништво.
 Из немачког логора ХС Либек је пребачен у логор 
Хоенфеле, па затим у логор Нирнберг. После краћег 
времена пребацују га у логор Хамелбург одакле се 
својевољно премешта у логор Шест-ц у Оснабрику где 
бива ослобођен од енглеских војних јединица. 

84



Живан Стојановић
је директор од 1. јануара 1969.  до 
новембра 1973. године. Живео је 
од 1923.-2001.године. Родом је из 
села Лазаревца код Крушевца. 
 Од 1939. до 1941. године. је 
био ђак Задружно- винарске школе 
у Вршцу. Прекида школовање за 

време Другог светског рата. По демобилизацији се 
враћа у Вршац да заврши други разред Задружно-
винарске школе, где тада, уз полагање разлике 
наставља школовање у Вршцу, јер је Пољопривредна 
школа тада трогодишња. Завршаава ову школу као 
најбољи ђак у генерацији.
 Као одличан ученик одлази са још десеторицом 
на педагошки курс за предававаче и бива распоре-
ђен од стране Министарства за рад у Пољопривредну 
школу у Руми. Поред рада учи, студира од 1950. до 
1955. године. завршава Пољопривредни факултет 
у Земуну и исте године  постаје управник Левачке 
виноградарске  задруге у Рековцу, да би након годину 
дана био постављен за директора Пољопривредног 
добра „Левач“ у Рековцу. Од октобра 1958. године  
ради као директор на формирању новоосноване 
Пољопривредне школе воћарско-виноградарског сме-
радо 1963. године када одлази на место директора 
Центра за производњу лозних калемова, где остаје до 
априла 1967. године. Био је изабран за општинског 
одборника и председника Општинског већа као и за 
одборника Среског одбора у Краљеву. Поред многих 
задужења и функција које је обављао одлучује да 
се врати у Вршац. Конкурише за место директора 
Пољопривредне школе у Вршцу 1967. године. и на том 
месту остаје до краја 1973. год.
       За успехе у раду школе у области образовања и 
васпитања Републике Србије награђен је плакетом и 
наградом  „25. Мај“. Исте године Институт за кукуруз 
Београд-Земун доделио му је диплому за успешну 
сарадњу при увођењу и ширењу хибрида Института. 

Предраг Сучевић
директор од 1. фебруара 1964. до 
15.октобра 1966. године. 
 Рођен је у Пакрацу, република 
Хрватска 1927.године. У Вршцу је
од 1939. године. 
Завршио је Гимназију и биологију 
на Природно математичком факул-

тету у Београду. У Пољопривредну школу је дошао из 
Гимназије и ОШ „Јован Стерија Поповић“ по сопственом 
тражењу. Био је на постдипломским студијама Пољо-
привредног факултета 1957.-58. го-дине из фитопато-
логије (биљне болести). Предавао је предмете биологију 
и заштиту биља. Од 1964. је постављен за директора 
на том месту ради до октобра 1966. Потом је отишао у 
Просветно педагошки завод Панчево.
 Од 1979. ради као директор ОШ “Олга Петров 
Радишић“ у Вршцу после чега је од 1982.-1991.
секретар СИЗ-а за Образовање и васпитање општине 
Вршац. Од 1991. је у пензији где се и даље активно 
бави проблемима екологије и едуковањем младих у 
природњачком друштву „Геа“.
 Радио је стручне радове из екологије и педагогије 
за Програм биологије основних школа СР Србије, као и 
низ других радова из или везаних уз биологију.

Миодраг Петровић
 Миодраг Петровић је в.д. директор од 15. октобра 
1966. до краја децембра месеца, када одлази у Канаду 
и Викторију БЦ.
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12 година, да би се против њега водио истражни 
поступак и вршило непотребно принудно затварање 
које му је нашкодило здрављу, а да му се ништа после 
свега не ставља на терет. Ради и даље у школи, али  као 
професор до одласка у пензију.
             Учествовао је у стварању уџбеника  „Организација 
рада и пословања“ за средње пољопривредне школе 
заједно са Светомиром Оташевићем професором 
Пољопривредног факултета у Земуну. Уџбеник је имао 
два издања.
              Мурадиф Хаџиахметовић је одликован Сребрним 
орденом рада са сребрним венцем за показан успех у 
прихватању и школовању генерације Нигеријаца у 
вршачкој  Пољопривредној школи 1977/80. школске 
године. Преминуо је 2019. године. 

Милан  Зарић
је на месту директора непуне две 
године, 1987.-1989. Рођен је 1947. 
у Вршцу где је завршио Учитељску 
школу. На Филозофском факултету 
у Београду дипломирао је на групи 
за филозофију 1974. године.
Од 1975. године непрекидно ради 

у просвети у Вршцу. Заслужан је за реверификацију 
Пољопривредне школе. По новом Закону о средњим 
школама морао је да увећа земљишни фонд и грун-
товно укњижио преко 100 ха  ратарских површина и 
дугогодишњих засада. Како је школа била у склопу 
СОУР „Агропанонија“, од „Агровршца“ са 30 ха  и 
„Пумпе-Алфа Протеин“ из Ритова, дошао је до 102 ха и
испуњава минимум потребних обрадивих површина  
за регистровање школе. Средио је школску докумен-
тацију, сва пратећа  документа, Статут и направио нове 
правилнике. 
 Знатно је помогао да се обнови машински парк 
школе, тако да је набавио трактор ИМТ 539 за обуку 
ученика за стицање „Ф“ категорије, трактор ИМТ 587,  

Године 1997. од стране Савеза пољопривредних 
инжињера и техничара Србије, поводом XII Саветова-
ња виноградара и винара Србије додељена му је 
Повеља за посебан допринос развоју и унапређењу 
виноградарства и винарства у Војводини. У Вршцу је 
биран за посланика Скупштине Војводине у Друштве-
но политичко веће 1969. године. и  као посланик  је 
био до краја 1973. године. Од  јануара 1974. године. до 
септембра 1976. ради у комбинату „Вршачки ритови“, 
као главни технолог у „Кооперацији“ и затим као 
директор Фабрике сточне хране, када прелази за шефа 
пословнице „ Југоинспект“  за подручје јужног Баната 
да би 1. септембра 1982. године отишао у пензију.
 Посебно се истицао око окупљања и сусрета 
генерација ученика Пољопривредне школе који су 
се школовали и дипломирали пре и непосредно 
после Другог светског рата. Живео је до 2001. године. 
Сахрањен је на вршачком гробљу.

Мурадиф
Хаџиахметовић
рођен 1934. године. у Требињу где
је учио Нижу гимназију и Пољо-
привредну школу у Чапљини, 
затим је радио у Воћном расаднику 
Требиња са воћним врстама и  
јужним културама.

После четири године и неколико месеци рада наставио 
је школовање и завршио Пољопривредни факултет 
у Земуну, смер воћар-виноградар. Као стипендиста 
Воћарске задруге јавио се на посао, али га они ослоба-
ђају обавезе, јер не желе стручан кадар.
             Једно време ради у „Вршачким виноградима“, 
иако дипломирани инжињер воћар-виноградар, на
радном месту нормирца послова, да би после краћег 
времена 1960. године прешао за професора у Пољо-
привредну школу у Вршцу. Ту ради непрекидно и 
постаје директор 1974. године. Успешно води школу 
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нове образовне делатности-прехрамбене струке. 
Заслужна је за организовање рада на школовању 
кадрова за млекарску струку, млинарску струку, за 
производњу кондиторских производа, прераду воћа, 
за месарске послове, биотех-нолошке, произвођаче 
прехрамбених и пекарских производа.
 Изабрана је за директора 1999. године и налазила 
се на тој функцији до 2013. године.
Организује бројне састанке технолога и хемичара 
града Вршца, где се обрађују радови и теме важне 
за град, као што су расправе и провере квалитета 
воде за пиће, отпадне воде, адитива који се користе у 
прехрамбеној индустрији Вршца. 
Расправља се о пестицидима и њиховој примени, о 
средствима за дезинфекцију генетски модификованој 
храни, органској (еко) производњи, Био-башти, Болести
лудих крава и др. темама којима углавном присуствују 
и наши еминентни стручњаци. Овим радовима и на
своју иницијативу школа је постала трећа подружни-ца 
Српског хемијског друштва СХД Војводине са 50 чла-
нова. Такође, остварује сарадњу са пољопривредним 
школама у Чакову из Румуније и школом у Израелу. 
Ради на модернизацији школе и ангажује се да 
Пољопривредна школа „Вршац“ постане Регионални 
еколошки центар. У ту сврху оснива Еколошко друштво 
„Панонско острво“ као невладину организацију у 
циљу што бољег образовања и васпитања ученика 
из области екологије. У сарадњи са Пољопривредним 
факултетом из Београда и дегустаторима у школи 
и граду, ради на стварању Енолошке секције ради 
оцењивања вина и јаких пића. 

* Део текста о директорима Пољопривредне школе у Вршцу 
преузет је из монографије „80 година Пољопривредне школе 
„Вршац” 1921. - 2001. ,  аутора Драгана П. Велемира. 

оправио је две тракторске  транспортне приколице, 
набавио нов култиватор, сетвоспремач, двобразне 
плугове, сејалице, сечку, берач кукуруза  „Шен Петер“  
и др.

Огњен Прибаковић  
директор од 1989.-1999. год.
Рођен је 1956. године у Венчацу 
крај Жупског Александровца. 
 Умро је изненада и неочеки-
вано у  четрдесетитрећој години 
живота 1999. год. на Дивчибарама 
крај Ваљева, где се налазио са 

колективом школе на излету.
 Завршио је Средњу пољопривредну школу у 
Александровцу, затим Пољопривредни факултет у 
Новом Саду 1980. год.
 Радио је у Пољопривредној школи „Соња Марин-
ковић“ у Пожаревцу, пре него што је 1985. године. 
постављен за директора Пољопривредне школе у 
Вршцу. Радио је на подизању квалитета школе и њеној 
широј афирмацији. Заслужан је што је 1994. органи-
зовао наградну изложбу индивидуалних произвођача 
ракије и вина на дан школске славе  Св. Трифуна, коју је 
обновио и скренуо пажњу на Пољопривредну школу.

Светлана Радојковић
рођена 9. маја 1946. год. у старој 
метохијској породици Јукић-Макси-
мовић. Основну и средњу школу 
је завршила у Београду, где је на 
Технолошко-металуршком факул-
тету дипломирала 1970. године.
 Радила је осам година у фабри-

ци чоколаде и бомбона „Банат“ у Вршцу, од 1971. године 
као шеф производње. На позив, долази 1978. год. у 
Пољопривредну школу „Вршац“ где ради на стварању 
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Срђан Клиска
рођен је у Вршцу 1979. године. 
У свом родном граду завршио 
је основну школу „Олга Петров 
Радишић“, а потом и средњу школу. 
Интересантно је то да је био ученик 
Пољопривредне школе у Вршцу, 
коју је завршио 1998. године,  а да 

je 17 година касније постао директор те исте школе. 
  Одмах по завршетку Пољопривредне школе, је 
уписао Пољопривредни факултет у Земуну, на Катедри 
за воћарство и виноградарство. 
 Након завршених студија је радио  у фирми Делта 
аграр, а затим у  Канцеларији за рурални развој Мини-
старства пољопривреде Републике Србије, да би 2009. 
године почео да ради као наставник пољопривре-
дне групе предмета у својој средњој Пољопривредној 
школи. За вд директора Пољопривредне школе 
постављен је 2014. године од стране Покрајинског 
секретаријата за просвету. Исте године кандидује се за 
директора и бива изабран и постављен на пун мандат 
јануара 2015. и тиме је, са само 36 година, постао један 
од најмлађих директора школе. Од те 2015. године у 
школи је унапређен рад у свим областима. 
 Конкретно, само нека од главних навођења су 
та да је потпуно реконструисана дотрајала електри-
чна мрежа у школи и на школској економији, рекон-
струисана учионица за хемијску лабораторију која је 
ученицима неопходна за рад. Затим, све учионице 
опремљене су белим таблама и у сваку је постављен 
пројектор са рачунарском опремом, тако да су од 2017. 
све учионице мултимедијалне. Уређени су школски 
ходници новим клупама.  Школска економија је 
ограђена, уклоњени су објекти који су били урушени, 
а велике површине око ње су раскрчене и приведене 
пољоприв-редној култури. Такође је извршена замена 
лошег пољопривредног земљишта за квалитетније, те 
школа сада обрађује укупно 100 хектара земље. 
Подигнут је и нов, савремени воћњак у густој садњи

Здравко Старц
почиње да ради у школи 1978. 
године као професор математике. 
Био је разредни старешина вели-
ком броју одељења током свога 
рада. Својим изузетним залагањем 
успео је да наставу математике 
подигне на виши ниво. 

 Бави се научним и стручним радом и аутор је 41 
рада објављеног у домаћим и страним стручним ча-
сописима Немачке, Румуније, Данске, Аустрије, Индије 
и Сингапура. 
Учествовао је у неколико пројеката међународне 
сарадње Пољопривредне школе, а преко Удружења 
Словенаца у Вршцу, чији је председник био једно 
време, покренуо је сарадњу са Пољопривредном 
школом у Словенији.  
 Један је од добитника награде „Никола Брашован” 
за најбољег просветног радника 2004. године.
 Обављао је функцију вршиоца дужности директора од 
октобра 2013. до јула 2014. године.
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са противградном мрежом и системом за наводња-
вање. Замењена је комплетна пољопривредна меха-
низација, реконструисана радионица за поправку 
трак-тора и направљен је радни простор за запослене 
на школској економији. Винска сала је уређена, тако да 
је то сада репрезентативно место у школи. Поред тога, 
решени су и сви имовинско-правни и радни спорови 
које је школа имала годинама уназад. 
 Уз сву модернизовану опремљеност,  наставни
процес такође бележи изузетан бољитак. 
Пољопривредна школа „Вршац“ је, за време Клиски-
ног мандата, 2018. године постала прва средња школа 
у граду у коју је уведен електронски дневник, док мно-
ги већи градови у Србији тада још увек нису прешли на 
овај вид евидентирања наставних процеса. 
Унапређена је организација како теоријске, тако и 
практичне наставе, која је од великог  значаја за сред-
ње стручне школе. Успео је да школи врати неправе-
дно одузето одељење смера Прехрамбени техничар 
2018. године, који је сада веома тражен смер међу 
учени-цима који завршавају основне школе. Уосталом, 
судећи по листама жеља ученика који конкуришу за
упис у приви разред средње школе, последњих 
неколико година смерови Пољопривредне школе 
„Вршац“ у високом проценту јесу први избор ученика 
који уписују ову школу.
 Полаже пажњу на сталну едукацију како себе, 
као директора, тако и запослених. Важно је, у вези са 
тим, истаћи да је априла 2020. Клиска постао један од 
првих директора школа у нашем граду који је положио 
стручни испит за лиценцу за директора школе. 
 Ентузијазам којим руководи школом, према 
речима свих који учествују у животу и раду Пољоприв-
редне школе „Вршац“, заиста мотивише и непрекидно 
генерише позитивну и подржавајућу атмосферу међу 
ученицима, наставним и ненаставним особљем. Често 
има контакте са ученицима и родитељима, увек је 
спреман да одговори на њихова питања и молбе. 
Посебну пажњу посвећује сарадњи са Ученичким 

парламентом што резултује учешћем школе у разним 
пројектима и већим задовољством ученика. 
 На крају, можда и један од најважнијих резултата 
оног труда који улаже као директор школе, свакако 
је повећан број ученика који уписују Пољопривредну 
школу „Вршац“, чак и упркос поражавајућим демо-
графским подацима који казују да је у нашем граду све 
мање деце. Како он сам истиче: 
 „Сав труд једино има смисла када су ту деца,
а деца уписују ону школу у којој имају најбоље услове 
за рад“.
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Годишњи извештај о раду 
Пољопривредне школе„Вршац” у Вршцу за школску 2003/2004. годину
Услови рада школе: 
 Материјално технички услови рада у прошлој школској години били су добри, ако се изузме ситуација са 
парним котловима који су дугогодишњи проблем школе. Већих тешкоћа око подобности и структуре наставно-
васпитног особља у односу на потребе школе није било, осим сталног недостатка професора енглеског језика и 
професора прехрамбене групе предмета.

Реализација наставног плана и програма:
 ... Тешкоћа у остваривању планираног броја часова није био током ове школске године. У области ваннас-
тавних активности ученици су учествовали у уређењу школе кроз рад еколошког друштва „Панонско острво”, 
уређењу Геронтолошког центра, вршачког брега и друго.
Ученици прехрамбене струке учествовали су у пројектима одобреним од Министарства просвете „Кухиња моје 
баке” и „Банатски хлеб из фуруне”. Ментори су били Пурић Драгијана и Радојковић Светлана.

Реализација образовно-васпитног програма:
 Проблема у остваривању задатака и програмских садржаја није био. Набавка свих уџбеника већ је дуго 
устаљена и обавља се преко Ђачке задруге школе. Као наставна средства добијена су два рачуна типа пентијум, 
као и машине за пољопривредну производњу. Планови рада су по мишљењу директора и психолога квалитетно 
и на време урађени. Прегледом директора планови и програми су на часовима остваривани онако како је 
планирано, а рад са професором приправником током године обављао је ментор уз стални надзор директора.

Унапређење образовно-васпитног рада:
 Из годишњег програма рада школе испуњени су сви програми, како из реализације наставног плана и 
програма, тако и из програма рада Наставничког већа, одељенских већа, стручних актива и разредних старешина.

Пољопривредна школа „Вршац” 
у периоду од 2000. до 2021. године
 Напредак Пољопривредне школе је у последњих двадесет година веома видљив. 
Дошло је до великих инвестиоционих улагања у објекте школе, набављена је нова наставна опрема,  
обновљена механизација, побољ-шан квалитет наставе, обновљени воћњаци и виногради и још 
много тога. Школа је покренула и реализовала велики број пројеката, а ученици постигли значајне 
успехе. Како би смо рад школе у протеклом периоду приказали на бар неки начин, овде ће се наћи 
неколико годишњих извештаја о раду школе, који приказују само део онога што је последњих 
година урађено.

90



Усавршавање наставника:
 Стручно усавршавање наставника и стручних сарад-ника је у потпуности извршено према програму 
Министарства просвете и спорта. У школи је седиште подружнице Српско-хемијског друштва Војводине и у 
оквиру предмета хемија извршена је обука професора хемије за активну наставу. Професори Шљивић Љиљана и 
Чех Оливера имају сертификат о учешћу на Семинару активне наставе у организацији Природно-математичког 
факултета. Стручни испит положила је професор технологије Попов Маријана и из хемије Чех Оливера.
 Остварена је сарадња са свим Пољопривред-ним школама и у мају је одржан састанак Заједнице Пољо-
привредних школа у Крушевцу. Такође је оства-рена сарадња са Пољопривредном школом из Чакова у Румунији.

Сарадња школе са друштвеном средином:
 Сарадња школе са друштвеном средином је одлична, нарочито са предузећима за које школујемо ученике, 
нарочито са фабриком чоколаде „Банат”, „Вик”-ом, „Хемофармом” и приватним фирмама.
Сарадња са родитељима је такође добра и нарочито се огледа у заједничкој припреми родитеља и ученика школе 
за свечано уручивање диплома на крају школске године. Такође, наша школа има примерену сарадњу и са друге 
три средње школе.

Професионална оријентација:
 У оквиру ове области током године се изводе предавања за ученике из разних области, јер школа сарађује са 
Пољопривредним факултетом, Технолошким факултетом, Природно-математичким факултетом и Ветеринарским 
факултетом. На тај начин професори предавачи развијају интересовање и опредељење ученика за њихову 
професионалну оријентацију. Такође се врше посете свим факултетима у циљу непосредног информисања ученика. 
Ове године промоција је била на Пољопривредном факултету у Новом Саду. Наши ученици кроз практичну наставу 
обилазе све фабрике у Вршцу и околини и на тај начин се упознају и информишу о њиховом раду. 

Педагошко-психолошка служба:
 Стручни сарадници учествују на увођењу нових метода рада у области педагогије и психологије.
Настава се реализује у 23 одељења у следећим подручјима рада:

 1. Пољопривреда, производња и прерада хране:
 Пољопривредни техничар, Ветеринарски техничар, Техничар за  биотехнологију
 У трајању од три године: 
 Произвођач прехрамбених производа, Пекар, Руковалац-механичар пољопривредне технике, Млинар, Пекар

 2. Трговина, угоститељство и туризам:
 Кувар

Радови у школи у току школске 2003/2004. године
 У школској 2003/2004. години обновљен је школ-ски намештај са наслонима и седиштима.
ЕКОНОМИЈА: урађена електрична инсталација, бето-ниране стазе, покривенн испуст и купљене нове појилице, 
канцеларија на економији окречена и офарбана, купљена преса, бетонирана нова зграда, нови олуци постављени 
на економији, купљен аутоматски резер-воар за вино.
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ШКОЛА: купљена два компјутера, библиотека уређена комплет са електричном инсталацијом и ламинатом, 
Зборница и остале канцеларије бетониране и поста-вљен ламинат, купљен нов намештај за Зборницу и остале 
канцеларије, постављена нова електрична инсталација са новим неонкама, Кабинет за куваре и конобаре 
потпуно опремљен, замењен кров и ел. Инсталација.
ЛАБОРАТОРИЈА: Уграђена ел. Инсталација, постављен ламинат и ламперија, купљен лабораторијски прибор.
ШКОЛСКА ЗГРАДА: предњи део зграде(кула) фасада комплет урађена, приземље и санитарни чворови окречени 
и офарбани, опремљена чајна кухиња и просторије за социолога и психолога.

Извештај о реализацији годишњег плана рада
Пољопривредне школе за школски 2010/2011 годину

Услови рада школе: 
 Материјално-технички услови рада школе су далеко бољи него раније. Такође је обновљена грмобранска 
инсталација. Окречени су санитарни чворови, ходници и понеке учионице. Стављен је ламинат у једној 
учионици. Обновљена је столарија са 50 клупа и столица. Урађен је хидрантски прстен око школе ради заштите 
од пожара – комплетна хидрантска мрежа. Опремљена је учионица за извођење практичне наставе прехрамбене 
струке. Агенција за енергетску ефикасност расписала је тендер за реконструкцију електроинсталације школе у 
вредности од 50 000 еура, а из средстава самодоприноса урадиће се под у фискултурној сали и поставити ламинат 
у учионицама. Од Министарства просвете добијена је нова опрема за информатички кабинет са 14 компјутера, 2 
лаптопа, скенер и фотокопир апарат. Од Покрајинског секретаријата за пољопривреду добили смо три пластеника 
и опрему за наводњавање кап по кап. Купљена је нова житна сејалица, мотокултиватор и тракторска фреза из 
сопствених средстава.

Организација рада школе: 
 Током 2010/11. године образовно-васпитни рад организовао се по утврђеном плану и програму Министарства 
просвете, а на основу Годишњег плана школе, развојног плана, акционог плана и самовредновања. Школа ради 
само у преподневноој смени у 20 одељења и у два подручја рада. Настава је реализована на српском језику, 
а организацију рада и распоред часова поставили су директор, координатор практичне наставе и коодинатор 
Наставничког већа, уз сарадњу секретара, психолога, стручних већа и актива за разојно планирање и актива за 
самовредновање...

Реализација наставног плана и програма: 
 Током ове школске године тешкоћа у остваривању наставног плана и програма било је због штрајка 
просветних радника. Добрим распоредом надокнаде часова и продужетка школске год. од 5 дана наставни 
процес је у потпуности остварен...
 У области ваннаставних активности ученици су кроз рад еколошке секције „Панонско острво” учествовали 
у уређењу школе, вршачког брега, уређењу града и школског дворишта...Одржано је такмичење у уметничком 
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обликовању у угоститељској струци, одржано је предавање у новембру 2010. о законским прописима у 
прехрамбеној струци “HASAP”. Посетили смо Еко сајам у Београду, Фестивал јабука у Белој Цркви, Сајам књига, 
Сајам туризма у Београду. У школи су организоване манифестације: „Рибљи специјалитети и здрава храна”, у 
оквиру прославе школске славе Св. Трифун изложба ракије и вина, изложбени штанд школе у оквиру Бербе 
грожђа... Остварен је пројекат са Економском школом из Темишвара, у коме су учествовали ученици и професори 
наше школе, а остварена је и сарадња са Пољопривредном школом из Саксарда у Мађарској и „ЕПЛФПА” из 
Бордоа – Француска.

Реализација васпитно-образовног програма: 
 Проблема у остваривању задатака и програмских садржаја није било. Набавка свих уџбеника већ је дуг 
устаљена пракса и набавља се преко ђачке задруге школе. Од наставних средстава купљен је нови култиватор, 
два лаптопа, кухиња за практичну наставу и уведена је огледна биобашта и пшеница, тако да школа улази у 
законску процедуру за органску производњу већ другу годину...
 Нашу школу посетили су ученици из Бордоа – Француска и одржали предавање о њиховом искуству 
и обучавању ученика у дегустацији вина и практичну наставу. Посета је одржана од 4 -15.3.2010. Такође је са 
ученицима конобари и кувари извршена размена искуства у изради “банатског стола” на манифестацији 
„Винофест”...
 Како је школа ушла у законску процедуру за бављење органско пољопривредом, професори пољопривредне 
струке посетили су Косјерић и упознали се са новинама у производњи пшенице, воћа и кромпира.
Традиционална школска слава Св. Трифун одржана је 14.2.2011. године и поред школске свечаности месец дана 
раније радило се на утврђивању квалитета вина и ракије у школској лабораторији, да би се на сам дан славе 
произвођачима поделиле дипломе према квалитету њихових производа.
Петогодишња традиција наше школе је мултикултурална манифестација „Живети заједно” која се одржава 
почетком маја сваке године и ове године је одржана 14.5.2011. Предложена је тема о хришћанској култури народа 
на територији Баната...

Усавршавање наставника:
 ... У школи је седиште СХД – Војводине и у оквиру предмета хемија и прехрамбена технологија, кроз 
предавања професора са факултета обрађују се најсавременије области које су данас доступне, а ове године тема 
је била управљање отпадом од пластике.

Сарадња школе са друштвеном средином: 
 Сарадња школе са друштвено средином је одлична нарочито са предузећима за које школујемо ученике, 
са фабриком „Вршачки виногради”, Пиваром Вршац, Енолошком станицом, „Хемофармом”, „Другим октобром” 
и приватним пекарама. Сарадња са родитељима је такође добра... Остварена је сарадња са Пољопривредним 
факултетом у Земуну и Београду...

Професионала оријентација: 
 У оквиру ове области током године се изводе предавања за ученике из разних области јер школа сарађује са 
Пољопривредним факултетом, Природно-математичким факултетом и Ветеринарским факултетом. На тај начин 
професори предавачи развијају интересовање и опредељење ученика за њихову професионалну оријентацију.  

93



 Такође се врше посете свим факултетима у циљу непосредног информисања ученика. Ове године промоција 
је била на Пољопривредном факултету у Новом Саду и Земуну, „Сингидунуму” и „Мегатренду”.
Наши ученици кроз практичну наставу обилазе све фабрике у Вршцу и околини и на тај начин се упознају и 
информишу о њиховом раду.

Педагошко-психолошка служба: 
 Стручни сарадници учествују на увођењу нових метода рада у области педагогије и психологије и раде на 
развијању позитивних особина код ученика уз сталну сарадњу са наставницима и родитељима ученика...

Школска библиотека: 
 Школску библиотеку користе скоро сви наставници и око 60% ученика, библиотечки фонд књига је око 6000. 
Библиотека је реновирана и има 6 места за читаоце, као  и место за библиотекара. Библиотека је опремљена 
једним компјутером повезаним на интернет. Због малог простора библиотека није у могућности да обезбеди веће 
коришћење књига од стране ученика. Библиотека је солидно опремљена стручним листовима пољопривредне 
и ветеринарске струке. Библиотекар и професор информатике ажурирају информације које се постављају на 
школски сајт. Такође, у сарадњи са проф. српског језика и књижевности сваке године се обнавља фонд књига за 
лектиру и стручно усавршавање.

Извештај о реализацији годишњег плана рада школе 
за школску 2015/2016 годину

 Пољопривредна школа “Вршац” је  школске 2015/16. године остваривала свој образовно-васпитни рад у 18 
одељења са укупно 412 ученика на почетку школске године. 
 ...Ради побољшања практичне наставе пољоприврених и будућих ветеринарских теничара  увећан је сточни 
фонд, (2 прасета; 3 крмаче мангулице; 1 мужјак мангулице; 2 јарета; 1 магарац и 2 магарице – донација школи 
наших бивших ученика; на Пољопривредном сајму у Новом Саду купљено је 150 једнодневних пилића расе њухемшир), 
увећане су површине под воћем и виноградом, премештен је и реконструисан пластеник...
 Планирани излети и посете остварене су, као и једнодневни обиласци фабрика ученика прехрамбене 
струке. Од 5.10. до 9.10.2015. остварена је петодневна посета наших професора Ветеринарској школи у Храдец 
Кралову (Република Чешка). У посету ишли представници стручних већа пољопривредне струке, прехрамбене 
струке, туристичко-угоститељске групе и  општих стручних већа.
Такође, остварена је посета словеначкој средњој школи Biotehnički center Naklo pri Kranju где су Здравко Старц, 
Александра Молнар и Урош Божанић (аутор пројекта „Сељачка кола“) учествовали на међународној конференцији 
3. фестивала “Ko učim, gradim” (2.10.2015.)
 Два ученика четвртог разреда смера Пољопривредни техничар из наше школе боравила су октобра 
у Немачкој у покрајини Баден Витенберг - студијско путовање, у организацији Покрајинског секретаријата за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство и Канцеларије за пољопривреду и рурални развој немачке савезне 
државе (Крачуњел Марко и Гутеша Никола).
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 Учествовали смо у пројекту Danube-Networks for Europe (DANET). Октобра  су партнери у пројекту из Немачке 
(Улм) и Румуније (Темишвар) били гости  школе где се одржало предавање уз присуство ученика, на тему „Хлеб, 
вино и лековито биље“. Предавачи су  У. Божанић, И. Станић и С. Станковић. Преводилац са румунског језика 
А. Месарош. Успостављена је пријатељска сарадња са пољопривредном школом „Casa verde“ из Темишвара са 
којом смо направили заједнички прекогранични пројекат о изградњи интерната, уз подршку Града Вршца.

 Ангажовањем ученика и професора свих образовних профила и стручних већа презентовани су радови 
који доприносе бољем промовисању школе како у граду, тако и у држави али и у иностранству. На следећим 
манифестацијама и сајмовима, кроз ове активности успешно је промовисана школа: 
 -  Дани бербе грожђа (17-20.09.2015.)
 -  Пројекат „Здрава храна“ који је одржан у Хемијско-медицинској школи 24.10.2015.
 - Сајам запошљавања у „Агрико“ пијаци 17.11.2015. 

 Општина Вршац, заједно са Националном службом за запошљавање, организовала је Сајам запошљавања 
где је наша школа први пут била учесник са понудом за извођење обука незапослених лица за потребе тржишта 
рада. Из домена пољопривреде учествовало се са  понудом обуке за пчеларство, рурални туризам и органска 
производња поврћа у затвореном простору. Такође, у понуди су биле и обуке за месара, помоћног кувара, 
произвођача алкохолних пића, обука за припрему органске зимнице и обука за производњу вина. На тендеру 
смо добили да радимо две обуке: обуку за месара и обуку за пчелара.
 - Етно сајам хране и пића у Београду одржаном 25.11.2015.
 - Празничне ђаконије, одржане у хотелу „Србија“ 12.12.2015.
 - Школска слава „Св Трифун“, одржана 13.02.2016. 
 - Сајам образовања у Хемијско-медицинској школи који је одржан 08.04.2016. 
 - Дани мађарске кухиње у Мађарском друштву „Петефи Шандор“, одржаном 14. 05.2016. 
 - Пољопривредни сајам у Новом Саду, 18.05.2016. 
 - Учешће на такмичењу ученичких компанија у Новом Саду под руководством проф. Јана Сича
 - Виртуелни сајам ученичких туристичких компанија у Темишвару

 Током априла и маја одржана је промоција наше школе по основним школама у Вршцу и околним селима. 
Промоцију радио Тим за етос који се бави угледом и промоцијом школе.

 На Интернет презентацији школе  редовно се ажурирају догађаји у којима учествују ученици и професори 
наше школе. Адреса школског сајта је www.bioskola.edu.rs. За ажурирање и одрж. школског веб сајта били су 
задужени Мирослав Цуца и Кукић Милан. 

 Ученички парламент се бавио проблемима и могућностима унапређења естетско-хигијенских услова у 
школи. Чланови парламента су пред новогодишње празнике посетили Геронтолошки центар у Вршцу и тада су 
извели краћи програм за наше најстарије суграђане. Такође су ученици смера пекар, направили ситне колаче 
који су послужени у центру.
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 Ученички парламент је конкурисао у фонду ,,Ана и Владе Дивац“ за уређење Ђачког клуба и за ,,Зелену 
учионицу“. Добијена су одређена средства за прављење клупа за одмор ученика у ходницима и испред школске 
зграде, као и за уређење дворишта и ходника цвећем (129 000 динара). Наставник координатор ових пројеката је 
Јано Сич. 

 16. новембра 2015.год. обележен је Међународни дан толеранције. Пригодан пано направили су ученици 
првих разреда и проф. Пурић Драгијана. У ресторан сали Пољопривредне школе одржана је интерактивна 
радионица са скечом која је подстицала  тоеранцију представљањем различитих националности. У реализацији 
су учествовали: члан Тима  Илић Снежана, проф. Молнар Александра, Ћирин Душица, Јокић Горица и ученици: 
Бељић Јована, Радуловац Недељко, Савић Милош, Момиров Ања, Крачуњел Милош. Језик националних мањина 
представили су : Кирица Дајана, Бомештар Снежана, Блата Маријана, Јовановић Катарина.
Ученички парламент, уз координацију библиотекарке Горице Јокић и проф. Српског језика Душице Ћирин, 
направили су пано за обележавање Дана борбе против AIDS-а и тракице у виду симбола за борбу против те 
опаке болести и поделили их ученицима и професорима. Такође, за исто обележавање, Снежана Илић, психолог 
и Душица Ћирин, проф.  припремили су пригодне текстове како би подсетили и употпунили знање ученика како 
се заштитити од AIDS-а.

 У организацији школе 05. и 06.02.2016. одржан је семинар Инклузивно образовање и индивидуални 
образовни план. На семинару било присутно 33 наставника. 

 Tрадиционално школа слави свог заштитника светог Трифуна, који је заштитник винара и виноградара. 
Сваке године 14. фебруара организују се такмичења индивидуaлних прoизвoђaчa у производњи вина и ракија, 
као и изложба истих. Ове године прославили смо славу 24. пут. 
Шкoлa свaкe гoдинe зa Св. Трифуна издaje Винoгрaдaрскe нoвинe у кojимa сe мoгу нaћи тeкстoви o свим 
скoрaшњим aктивнoстимa и нoвoстимa нaшe шкoлe, рaзнe зaнимљивoсти из свeтa винa кao и рaнг листa 
нaгрaђeних прoизвoђaчa учeсникa нa мaнифeстaциjи.

 На иницијативу чланова  ученичког парламента поводом школске славе Св. Трифуна у школи је одржан 
литерарни конкурс под називом: ,,Вера, Љубав, Нада“. Награђен је рад ученице II-4 Кристине Чикара.

 Одржано је саветовање за индивидуалне произвођаче вина и јаких алкохолних пића. 10.03.2016.

 Организовано је предавање на тему: Задругарство у органској производњи. Предавач Буда Брајовић ради 
као самостални саветодавац. Присутни били сви ученици пољопривредног смера и наставници.

 Oве школске године први пут је реализована матура за прехрамбене техничаре по новом програму, од 15 
ученика који су стекли услов за полагање матуре сви су положили испит.

 Међународно математичко такмичење КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА оджано је 17.03.2015. У овом такмичењу 
учествовали су следећи ученици: 
 - први разред-Мирјана Поповић (37,50 бодова), Јелена Илинчић (50,00), 
 - други разред- Сава Стојаков (81,25), Софија Атлагић (30,00), Марија Марковић (42,50), Тара Вељковић (27,75), 
Александра Ердеи (37,50). Сава Стојаков примио је похвалу ДМС. Тасић Драгица и Старц Здравко припремали су 
ученике  за такмичење. 
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 Дана 18.03.2016. у нашој школи одржан је фестивал памети Дорис. Учесници: 
 - први разред - Вучетић Ивана, Радак Слатски Ивана, Боројевић Јована, Ћосић Јована, 
 - други разред - Сава Стојаков, Софија Атлагић, Марија Марковић, Тара Вељковић, Александра Ердеи. Радак 
Слатски Ивана ушла је у велико финале.

 Републичко такмичење у стрељаштву, Школска Олимпијада, одржана је у Врању где је ученица Јована 
Стојадинов освојла друго место у дисциплини ваздушна пушка.
Матуранти су традиционално учествовали на матурској паради. Плес се одржао на Градском тргу 20.05.2016.год. 
Ментор матурантима била је проф. Еуђен Чебзан Земан. 

 Ученица Кристина Чикара II/4 је на конкурсу Друштва за српски језик који се спроводи на нивоу Републике 
Србије као други писмени задатак на тему „Стерија – наш савременик“ освојила треће место, што је престижна 
награда. На конкурсу Руског дома на тему Породица освојила је прво место. Такође, њен рад изашао је у Зборнику 
књижевног стваралаштва младих Србије и дијаспоре. У овом Зборнику нашла се и песма наше ученице Сање 
Товарницки II/2. Још један успех наших младих „писаца“ литерарне секције и саме школе јесте треће место 
ученице Магдалене Крунић Камбер  II/4 на литерарном конкурсу Отаџбина и слобода – прошлост, садашњост и 
будућност на тему „Клањам се вашим сенима драги преци“. Ментор ученицама била је Душица Ћирин.

 Традиционално учествовали смо на смотри рецитатора марта 2016. Две наше ученице Кристина Чикара и 
Олга Назарчић прошле су општинско такмичење и пласирале се на зонско такмичење. Тиме су повећале углед 
наше школе. Активност спровеле проф. Александра Молнар и проф. Душица Ћирин.
Фебруара 2016. поводом Св. Трифуна и Св. Валентина, направљен је пано са темом ‘’ Волим те’’ на језицима света, 
ученици I-4 и проф. Молнар Александра. 

 Маја 2016.  ученици првих разреда са проф. Молнар Александром, направили су паное са темом ‘’Холокауст’’ 
и ‘’Добитници Нобелове награде за мир’’.

 Школа обавештава родитеље о постигнућима и напредовању своје деце кроз састанке Савета родитеља, 
родитељске састанке, контакте одељенских старешина и педагошко – психолошке службе са родитељима.

 У Вршцу, 5.09.2016.
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Извештај о реализацији годишњег плана рада школе 
за школску 2016/2017 годину

 Пољопривредна школа “Вршац” је  школске 2016/17. године остваривала свој образовно-васпитни рад у 18 
одељења са укупно 415 ученика на почетку школске године. У току године тај број се мењао и на крају школске 
године је 411.

 Годишњим планом рада планирана је, као побољшање материјално – техничких услова рада, реконструкција 
учионица 3 а и 4 за хемијску лабораторију. Што је и остварено. 

 Купљени су рачунари и комоде за рачунаре у учионицама, које су опремљене пројекторима. Тако да је сада 
већина учионица мултимедијална. Започето сређивање свлачионица, средства добијена од фондације „Дивац“.

 Постављена противградна мрежа у воћњаку. Школска економија обогаћена са две прикључне машине: 
ношени атомизер за воћарство и виноградарство марке Морава и Малчер. Машине смо добили од Владе 
Аутономне Покрајине Војводине као донацију за побољшање техничких услова на школској економији. Срушени 
стари објекти на економији који су нарушавали безбедност ученика и запослених. Сточарски део економије 
обновљен: на поклон добили два јарца и козу, која је ојарила два јарета, магарица опулила једно магаре, ту су 
уматичених 5 оваца и коке носиље, гуске.

 Ученици (2) и професори (2) наше школе боравили су у Републици Чешкој на Данима националне кухиње, 
где су наши ученици представили српску кухињу. Боравили су у Устетском региону 5 дана, Усти над Лабом, 07-11. 
септембар 2016.

 Остварена је и  тродневна посета ученика и професора Панчеву, где се одржавала манифестација „Наши 
словеначки специјалитети“ на којој су учествовали ученици смера Кувар.

 Два ученика трећег разреда смера Пољопривредни техничар из наше школе боравила су септембра 
у Немачкој у покрајини Баден Витенберг - студијско путовање, у организацији Покрајинског секретаријата за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство и Канцеларије за пољопривреду и рурални развој немачке савезне 
државе (Ненад Недин и Сава Стојаков).

 Крајем окторбра одржани су инфо дани везани за програм Еразмус +, у који смо се укључили преко 
Фондације Темпус. На Националном информативном дану програма Еразмус + о могућностима за опште, стручно 
и образовање одраслих учествовале су Душица Ћирин и Ана Месарош. 

 У марту такође је тим аплицирао са још једним пројектом као партнер школама у Републици Чешкој и на 
Сицилији. Овај пројекат је одобрен за финансирање и реализација истог почеће наредне школске године.

 Пољопривредна школа „Вршац“ конкурисала је за пријем у Међународни програм „Еко школе“ 27. 02. 2017. и 
аутоматски била укључена у васпитно – образовне установе које учествују у међународном програму. 17. марта 2017. 
у Пољопривредној школи „Вршац“ одржана је конститутивна седница Одбора школе на којој је усвојен Програм рада 
Одбора. У Програм рада укључени су ученици, професори, директор, родитељи и чланови локалне самоуправе. 
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 Ученички парламент се бавио и проблемима и могућностима унапређења естетско-хигијенских услова у 
школи и у том смислу аплицирали смо за донацију код фондације ,,Ана и Владе Дивац”. Одобрена су нам  средства 
за два пројекта: адаптацију свлачионице за физичко и уређење ђачког клуба.  Од стране организације ,,Млади 
су закон” одобрена су нам средства за жардињере и клупе за ходнике, а чланови парламента аплицирали су и за 
средства за замену венецијанера на прозорима учионица, као и замену врата, али резултати ових конкурса нису 
објављени.

 На следећим манифестацијама и сајмовима, кроз ове активности успешно је промовисана школа: 
 - Дани бербе грожђа (16-18.09.2017), 
 - Сајам производа жена са села у „Агрико“ пијаци октобра 2016, 
 - Празничне ђаконије, одржане у хотелу „Србија“ 10.12.2016. 
 - Школска слава „Св Трифун“, одржана 13.02.2017. 
 - Етно сајам жена предузетника, 26.03.2017. 
 - Сајам образовања у центру Миленијум је одржан 19.04.2017. 
 - Дани мађарске кухиње у Мађарском друштву „Петефи Шандор“
 - У ресторан сали наше школе одржана је манифестација Мултикултуралност- богатство наше средине, 
22.05.2017. „Живети заједно“ мултикултурална манифестација под покровитељством Покрајине. Ове године 
одржана под називом „Мултикултуралност – богатство наше средине“. Манифестацију организовале Александра 
Молнар и Душица Ћирин. Своје наслеђе приказало је 8 културно-уметничких друштава Вршца и околине.

 Током априла и маја месеца одржана је промоција наше школе по основним школама у  околним селима, а 
вршачке основце угостили смо у нашој школи и организовали им превоз од њихових школа до наше и назад.

 На Интернет презентацији школе  редовно се ажурирају догађаји у којима учествују ученици и професори 
наше школе. Адреса школског сајта је www.bioskola.edu.rs. За ажурирање и одрж. школског веб сајта били су 
задужени Кукић Милан, Игор Лазарој и Мирјана Живковић. Такође, имамо и фејсбук страницу која прати све 
актуелности и догађаје у школи. Администратор странице је директор Срђан Клиска. Сви ови подаци стављају се 
и у летопис у електронској форми, који пише проф. Александра Молнар. У августу је уведена и рубрика Исечци из 
новина на сајту школе на којој се налазе скенирани чланци из новина који се тичу Пољопривредне школе.

 Током ове школске 2016/17. године  чланови парламента били су посебно активни у погледу сарадње 
са парламентима осталих средњих школа у граду, а као резултат ове сарадње дошло је до формирања Уније 
ученичког парламента града. Прва, конститутивна седница овог парламента одржана је у нашој школи, а за 
председника изабран је актуелни председник Ученичког парламента Пољопривредне школе ,,Вршац“. 

 Унија је осмислила и уз подршку Скупштине града реализовала хуманитарну приредбу под називом: 
,,НЕ насиљу“. Чланови парламента наше школе имали су врло важну улогу у организацији ове приредбе, на којој 
су средњошколци показали своју жељу за животом у мирном и сигурном свету без грубости и насиља.

 Дана 02.12.2016. у школи је одржан  једнодневни семинар (8 сати) Примена иновативних комуникацијских 
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технологија. На семинару било присутно 40 наставника. Татјана Гуга и Александра Молнар одлазе на стручни  

 Зимски семинар за наставнике српског језика. 03.03.2017. у школи је одржан дводневни семинар (16 сати) 
Дијагностика, превенција и отклањање узрока школског неуспеха.Семинар похађало 30 наставника.

 Психолози су учествовали на семинару под називом ,,Рад са тешким родитељима” који је у мају организован за 
стручне сараднике у организацији Друштва психолога Србије.

 Као домаћини централне градске прославе св. Саве, припремили смо академију за памћење 26.01.2017. 
Сви учесници, као и ментори похваљени су од стране градоначелнице, градских већника и осталих виђених 
грађана за реализацију академије чиме смо подигли ниво на највишу лествицу до садашњег организовања 
академије. Покровитељ академије био Град Вршац, а учесници који су употпунили програм Музичка школа „Јосиф 
Маринковић“ и хор „Распевани професори“.

 Tрадиционално школа слави свог заштитника светог Трифуна, који је заштитник винара и виноградара. 
Сваке године 14. фебруара организују се такмичења индивидуaлних прoизвoђaчa у производњи вина и ракија, 
као и изложба истих. Ове године прославили смо славу 25 пут. 

 Шкoлa свaкe гoдинe зa Св. Трифуна издaje Винoгрaдaрскe нoвинe у кojимa сe мoгу нaћи тeкстoви o 
aктивнoстимa и нoвoстимa нaшe шкoлe, рaзнe зaнимљивoсти из свeтa винa кao и рaнг листa нaгрaђeних 
прoизвoђaчa учeсникa нa мaнифeстaциjи. Организација прославе св. Трифуна и припрема приредбе поводом 
школске славе ове школске године припала је Александри Молнар. Приредба успешно реализована. Све протекло 
по устаљеном протоколу.

 Наша школа организује и стручна предавања и саветовања за мале произвођаче и ученике. У децембру одр-
жано је предавања на тему Пестициди у исхрани. Предавач др Мирјана Пуцаревић са факултета Едуконс Нови Сад.

 Одржано предавање на тему савременог повртарства, нових семена, ђубрива, средстава за заштиту биља 
и технологије одржано је 09.02.2017. године у Пољопривредној школи ,,Вршац“. Предавање је организовало 
Удружење повртара, цвећара и гљивара ,,Флора“ из Вршца, а Пољопривредна школа  је уступила простор са 
најсавременијом опремом за презентацију. Присуствовали су му, како пољопривредни произвођачи, тако и  
ученици и наставници Пољопривредне школе ,,Вршац“.

 28. 02. 2017 одржано је саветовање за индивидуалне произвођаче вина и јаких алкохолних пића. Организатор 
Миловић Васиљ.

 Дан планете Земље 21.04.2017.обележен је у нашој ресторан сали, ученици I-2 израдили паное и учествовали на 
предавању еко удружења Авалон.

 18.06.2017. одржано је предавање еко друштва Авалон на тему “Рециклажа отпадног материјала” које је у оквиру 
пројекта ЕКО школа.

 Учествовали смо на конкурсу за Зборник за књижевно стваралаштво младих Србије и дијаспоре и радови двеју 
наших ученица Сање Товарницки и Ане Костић  уврштени су у ову књигу. Ментор Душица Ћирин. Организована је 
посета градском позоришту. Ученици наше школе гледали су представу „Кир Јања“ 01.12.2016. године у извођењу 
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вршачког позоришта. Ученица Пољопривредне школе ,,Вршац“ Кристина Чикара освојила је прво место у 
најстаријој групи на међународном литерарном такмичењу у организацији РЖД-а, Јединства православних 
народа из Москве, Руске Амбасаде у Београду и часописа „Светосавско звонце“.

 На школском такмичењу рецитатора за општинско такмичење пласирала се ученица Ања Гаврловић II-4, 
учествовала је на општинском такмичењу и пласирала се на зонско такмичење. Даље није прошла. Ментор 
Александра Молнар.

 На такмичењу из граматике ученица Марија Освалд IV-4 освојила је треће место на општинском такмичењу, 
ментор Татјана Гуга, на окружном се није пласирала даље.На општинском такмичењу из књижевности (Књижевна 
олимпијада) учествовале су ученице Слађана Вулеташ I-4 и  Мирјана Поповић II-4. Менторке Душица Ћирин и 
Александра Молнар. Ученица Слађана Вулеташ пласирала се на окружно такмичење. Ментор Душица Ћирин. 
Даље се није пласирала.  

 Учествовали смо на конкурсу „Дани ћирилице“ у Баваништу са литерарним и ликовним радовима. Прву 
награду за литерарни рад на тему „Мајка“ добила је Кристина Чикара III-4 (ментор Душица Ћирин), а за ликовни 
приказ српске бајке другу награду ученица Рената Месарош II-4 (ментор Александра Молнар).  

 Дана 22.01.2017.г. одржано је општинско такмичење из физике у нашој школи. На такмичењу учествовали су 
ученици Гимназије (6 ученика), Хемијско-медицинске школе (1 ученик) и Пољопривредне школе (4 ученика). У 
екипи наше школе били су: Брнзеј Стеван, Николић Марина, Велевски Уна и Демше Силвија. Ученица Велевски 
Уна освојила је треће место у категорији првог разреда. За организацију такмичења био је задужен Тапавички 
Боривој.

 Међународно математичко такмичење КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА оджано је 16.03.2017.У овом такмичењу 
учествовали су следећи ученици: први разред-Брнзеј Стеван (25,75), Слацки Радак Инес (38,25), Илинчић Јелена 
(36,25), Јовановић Катарина (31,25), Поповић Мирјана (30,00), Стојков Сава (53,75), Петровић Анђелија (51,25), 
Марковић Марија (45,00), Болесников Драган (38,75), Чикара Кристина (35,00), Вељковић Тара (33,75), Атлагић 
Софија (28,75). Тасић Драгица и Старц Здравко припремали су ученике  за такмичење.  18.03.2016. у нашој школи 
одржан је школско такмишење у слагању  Дорис плочица. Учествовало је 12 ученика. Велико финале 7. Фестивала 
памети у слагању Дорис плочица одржано је 14.05.2017. у Новом Саду. У велико финале пласирале су се Илинчић 
Јелена (II 4) и Марковић Марија (III 4). Старц Здравко је водио ученике на Велико финале. 28. и 29.04.2017. у 
Пољопривредној школи  у Рековцу одржано је републичко такмичење ученика средњих пољопривредних школа 
из математике. У овом такмичењу учествовао су ученици Стојков Сава (трећи разред) и Брнзеј Стеван (први 
разред).  Тасић Драгица је припремала ученике за такмичење.

 Наша школа има одличне резултате из стрељаштва у појединачној конкуренцији и годинама се такмичимо на 
републичким такмичењима где освајамо завидне резултате, тако смо и ове године имали представника у женској 
конкуренцији на републичком такмичењу. Највреднији резултат на националном нивоу ове године је остварила 
Тања Јанковић у стрељаштву која је на републичком првенству заузела 10. место у појединачној конкуренцији.  
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 У овој школској години 2016-2017. Наше екипе су учествовале на Општинским  такмичењима у малом фудбалу 

мушка екипа освојено 4.место, одбојка женска екипа освојено 4.место. На 27. Међународном такмичењу у џудоу 
у Италији ученица Пољопривредне школе „Вршац“ Катарина Стојаковић III-4 освојила је златну медаљу.

 Пољопривредна школа ,,Вршац“ учествовала је на овогодишњем такмичењу „ФИМЕК награђује знање“ и 
стигла до полуфинала. Ово сматрамо великим успехом, а догодине очекујемо и бољи пласман. 

 Пољопривредна школа „Вршац“ учествовала је на међународном такмичењу виртуелних предузећа 
у Темишвару и остварила одличне резултате у конкуренцији 10 школа и 15 ученичких компанија. Ми смо 
учествовали са 4 ученичке компаније: C. A. M. P , Wish & Go travel, Медо микс и Чоко клинци. Освојили смо: прво 
место за најбољу презентацију, друго место за најбољу маскоту предузеће C. A. M. P, прво место за најбоље 
урађене задатке за презентацију и треће место за најбољу маскоту Wish & Go travel; прво место за компанију и 
маскоту, треће место за најбоље урађене задатке за презентацију и треће место за промовисање компаније Медо 
микс; треће место за најбоље урађене задатке за презентацију и захвалницу за најбољу маскоту компанија Чоко 
клинци. Домаћин такмичења била је средња школа у Темишвару Ф.С. Нити.

 25. маја 2017. обележено је 130 година од рођења знаменитог архитекте Драгише Брашована, који је 
и пројектовао школску зграду и пројекат поклонио Вршцу. О животу и раду архитекте говорили су ученици, 
некадашњи ученици и професори а презентацију је одржала архитекта Снежана Вечански, родитељ нашег ученика 
чиме је показана успешна сарадња родитеља и школе. Организатори догађаја Душица Ћирин и Здравко Старц.

 Током школске 2016/17. год. са ученицима код којих је постојала потреба реализована је прилагођена настава 
из појединих предмета.

 Током октобра и новембра месеца, у сарадњи са одељенским старешинама и родитељима ученика, стручни 
сарадници израдили су педагошке профиле за 14 ученика, за које је рађен и ИОП 1. 

 Током године одржано је 6 радионица вршњачке едукације на тему „Ненасилна комуникација и мирно 
решавање конфликата“  где су ученици добили и смернице како се спроводи медијација  (Илић Снежана). 

 Маја 2017.године (08. и 15. маја) одржане су  две интерактивне трибине за ученике првих и дугих разреда 
на тему „Истине и заблуде о дрогама“. Трибину су реализовали др. Душица Кирилов и Оливер Кирилов из 
неуропсихијатријске болнице Вршац.

 18. маја 2017. године одржана је трибина са темом  „Трговина људима“  за ученике завршних разреда. Трибину 
су водиле активисткиње центра „Астра“ , Катарина Ивановић и Данијела Николић

 У Вршцу, 7.09.2017.    
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Извештај о реализацији годишњег плана рада школе 
за школску 2017/2018 годину

 Пољопривредна школа “Вршац” је  школске 2017/18. године остваривала свој образовно-васпитни рад у  17  
одељења са укупно   410  ученика на почетку школске године. У току године тај број се мењао и на крају школске 
године је   391.

Услови рада школе:
 Током претходне школске године завршено је уређење свлачионица за физичко васпитање, набављени 
су преостали рачунари за учионице у којима их није било и повезани су на интернет. Од 15. Јануара у школу је 
уведен електронски дневник. Уведена је АМРЕС мрежа у школу чиме је повећана брзина интернета. 

 Школи је одобрен пројекат за уређење фасаде, а на захтев Канцеларије за управљање јавним улагањима 
Владе Републике Србије проширен је на комплетну реконструкцију школе са партерним уређењем. Радови на 
пројектовању се приводе крају, а потребне дозволе, тендери и почетак радова се очекују најкасније за мај 2019. 
Услови за држање стоке се побољшавају.

 Осветљавање круга економије новим лед рефлекторима је у току,  док су две бандере склоне паду замењене. 
Током школске године набављено је више грла расних оваца које су уматичене. 

 Опремање винског подрума судовима за производњу ракије и вина одложено је за наредну школску годину, 
а средства за набавку опреме су тражена преко ИПА пројекта Србија- Румунија. 

 Обновљен је житни комбајн марке ,,Змај“ којим је успешно обављена жетва пшенице и сада се припрема 
за скидање сунцокрета. Поправљен је и трактор ,,ИМТ,“ 539 који се користи за обуку ученика у вожњи трактора.  

 Набављен је један трактор марке ,,Беларус“ тип 820 из донације ,,Вршачких винограда“, а хедер за кукуруз 
није набављен. У винограду је посађено 800 калемова мускат хамбурга, а у наредним годинама се планира 
попуњавање целог винограда. 

 На школској економији је уведен видео надзор. Рађени су огледи са иностраним стрним житима која су се 
показала добрим, тако да је планирано увећање производње овим семеном. Добијен је електронски влагомер за 
практичну обуку из Биљне производње. 

 Током 2018. код Покрајинског секретаријата за пољопривреду конкурисано је за набавку једне тракторске 
приколице, носивости 10 т, сејалице за сунцокрет и кукуруз  и ограђивање воћњака и винограда у првој фази. 
Школи  су одобрена средства у пуном износу који је тражила, а што је приближно 2 милиона динара. Наведена 
опрема ће у школу стићи током септембра 2018. 

Излети и екскурзије који су организовани током школске године:
 - Септембар 2017. Матурска екскурзија, Грчка, Паралија
 - Септембар - У оквиру сарадње са немачком покрајином Баден Виртемберг, а под покровитељством Покрајин-
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   ског секретаријата за пољопривреду, наши ученици Коста Јовановић и Снежана Лукачев били су у студијској 
    посети овој покрајини.
 - Октобар 2017. посета фабрици пива “Камарад” у Месићу
 - Октобар 2017. Пољопривредни сајам – Нови Сад
 - Октобар- Посета Сајму књига у Београду
 - Новембар 2017. Сајам туризма у Крагујевцу
 - Децембар 2017. посета „Мегапаку“ 
 - Фебруар 2018.  посета млину „Жито-Банат“ у Вршцу
 - Фебруар 2018. Сајам туризима у Београду
 - Март 2018. обилазак фабрике “Swisslion” 
 - 17.05.2018. Пољопривредни сајам у Новом Саду
 - Јун - Обилазак погона за пречишћавање отпадних вода ЈКП 2. Октобар
 - 02 и 03. 07. 2018.-Обилазак Пољопривредне школе у Шапцу 

Позоришне представе:
 - 17. новембар2017. „Едмунд Кин“
 - 28.март 2018. ,,Пигмалион,,

План сарадње са породицом и локалном самуоправом

 Школа на много начина остварује сарадњу са породицом и локалном самуоправом. Школски психолог 
континуирано, током школске године обезбеђује подршку родитељима ученика, са циљем да прошире и ојачају 
родитељске компетенце. Родитељи такође активно учествују у доношењу одлука везаних за рад школе, кроз 
Савет родитеља и ангажовање у Школском одбору. 

 Планом културних активности школе предвиђена су учешћа наших ученика и професора на разним 
манифестацијама, сајмовима, изложбама. Ангажовањем ученика и професора свих образовних профила и струч-
них већа презентовани су радови који доприносе бољем промовисању школе како у граду, тако и у држави али и у 
иностранству. На следећим манифестацијама и сајмовима, кроз разне активности успешно је промовисана школа: 
 - Дани бербе грожђа 19-22.09.2017.
 - Фестивал науке у КЦ 10.11.2017
 - Празничне ђаконије, одржане у хотелу „Србија“ 09.12.2017
 - Школска слава „Св. Трифун“, одржана 14.02.2018
 - ,,Вино фест” - градска манифестација, март 2018.
 - Приппрема и услуживање гостију на школској слави школе ,,Никола Тесла” 
 - „Мултикултуралност – богатство наше средине“ мултикултурална манифестација под покровитељством   
 Покрајине и ове године је одржана под називом. Манифестацију организовале Александра Молнар и Душица 
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 Ћирин. Своје наслеђе приказало је 6 културно-уметничких друштава Вршца и околине. Тема је била: Националне 
 кухиње.

 Током априла и маја месеца одржана је промоција наше школе по основним школама у  околним селима, а 
вршачке основце угостили смо у нашој школи и организовали им превоз од њихових школа до наше и назад.

 У јуну је организован и ,,Дан отворених врата” када је школа била отворена за све заинтересоване родитеље 
и ученике основних школа. Представници свих стручних већа представили су свој рад кроз видео презентације, 
информативни разговор са родитељима и производе које су ученици направили на пракси. 

 У школи редовно функционишу литерарна, рецитаторско-драмска и граматичка секција. У склопу секције 
за креативно писање ученици раде на креирању тематских паноа (поводом св. Саве и св. Трифуна), а ту су и 
селекција и слање ученичких радова на конкурс. 

 Наставници физичког васпитања воде секције за одбојку, фудбал и кошарку. У септембру је одржано школско 
такмичење у фудбалу, а победило је одељење III-1. Наши ученици су такође учествовали на хуманитарном 
спортском такмичењу у Хемијско – медицинској школи, а учествовали су и на такмичењу у дизању тегова које је 
организовано у школи “ Никола Тесла,,. 

 Организација прославе св. Трифуна и припрема приредбе поводом школске славе (14.02.) и ове школске 
године припала је стручном већу српског језика. Приредба је  успешно реализована. Поводом Светског дана 
поезије 21.03.2018. наши ученици учествовали су на песничкој вечери удружења „Тачка сусретања“ у Салону 
код порте. Несвакидашње вече под називом Књижевни караоке – јавно читање омиљених песничких књига 
(ментори Александра Молнар и Душица Ћирин).

 Обележен је Европски дана језика 26.09.2018. – ученици су припремили паное и читали одговарајуће садржаје 
на тему језика, a ученици који уче јапански језик као изборни предмет су у оквиру сарадње са пољопривредном 
школом из Јапана, направили кратак филм о активностима наше школе. 

 Ученици трећих разреда који слушају предмет Грађанско васпитање посетили су 17.11.2017. Градску кућу 
како би се боље упознали са начином рада локалне самоуправе. 

 Кроз интензиван рад на различитим манифестацијама у школи, ученицима се пружа могућност да сами 
увиде своју опредељеност за даље усавршавање или студирање. Такође, посете и презентације факултета и 
виших школа из Београда и Новог Сада допуњују информације ученицима за даље усавршавање и школовање.  

 Тим за каријерно вођење води посебну бригу о професионалној оријентацији наших ученика и редовно 
сарађује са Националном службом за запошљавање, што подразумева факултативно тестирање матураната од 
стране психолога из Националне службе.  Школа је учествовала на Сајму образовања у Вршцу, а матуранти наше 
школе обишли су Сајам образовања ,,Путокази” у Новом Саду у петак 09.03.2018. На сајму су били представљени 
сви факултети и високе школе са територије Војводине, па су могли ближе да се информишу о смеровима који се 
образују на овом универзитету (вођа пута била је Душица Ћирин).
 У погледу здравственог васпитања ученика, организовани су редовни систематски и  санитарни прегледи, 
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док су кроз предмете: биологија, екологија, хигијена, здравствено васпитање, грађанско васпитање  обрађиване 
важне теме из области заштите здравља и превенције болести. 

 Ученички парламент ове године се највише бавио хуманитарним акцијама. Тако су на предлог чланова 
Парламента током новембра прикупљана средства ( зимска гардероба, школски прибор, средства за хигијену) 
за породицу Илић која живи у врло тешким материјалним условима која су им уручена уз присуство локалних 
медија. Пред Нову годину организовали смо прикупљање новогодишњих пакетића за ромску децу из угрожених 
породица. Парламент је организовао и прикупљање новца за ученика наше школе који је тешко болестан и чека 
операцију.  Прикупљени новац уплаћен је на рачун његове породице. Такође смо у сарадњи са студенткињом 
психологије Миљаном Николић организовали радионицу на тему ,,Стигматизација менталних болести,,. Ученички 
парламет има своју Фејсбук страницу, на коју се редовно постављају најважније информације о раду парламента. 
Администратор странице је председник парламента. 

Извештај о раду стручних органа школе

 У школи су 2. и 3. марта одржани семинари ,,Тимски рад и сарадња наставника у функцији осигурања квалитета 
рада установе” и  ,,Могућности за унапређивање сарадње и тимског рада у установи" којем је присуствовало  35   колега. 
Од 23. јануара школа има једног психолога ангажованог са пуним радним временом. Колегиница психолог 
је учестовала и на семинару: ,,Дисциплина- између жеља и могућности" који је у јуну организован за стручне 
сараднике нашег града. 
Наша школа је ове године учествовала у националном пројекту ПИСА тестирање ученика рођених 2002. године. 
Тестирање је успешно спроведено од 21-23. маја и у њему је учествовало 50 ученика. Координатори тестирања 
били су: наставник информатике Игор Лазарој и школски психолог Сузана Вемић који су урадили потребне 
припреме и извештаје. 

Извештај о раду стручних већа

 Колеге Урош Божанић, Миодраг Петрићевић и Јано Сич учествовали су на међународној конференцији 
просветних радника под називом „Ko učim, gradim”  са радом ,,Употреба меда у куварству и на часовима физичког 
васпитања.,,

 У октобру је одржана трибина ,,Млади у руралним срединама” коју су одржали представници Мреже за 
рурални развој Србије у оквиру АЛТЕР пројекта. 
Колеге Иван Станић и Ана Месарош присуствовали су Годишњој конференцији удружења за биодинамичку 
пољопривреду Србије која се одржала у Градској кући. Тема конференције је била ,,Биодинамичко виноградарство- 
могућности и изазови.,,.

 Ученици IV-1 су присуствовали семинару на тему ,,Исхрана крава и семенски кукуруз” и добили су похвале за 
активно учествовање током предавања. 
Наши ученици из одељења III-1 су у марту присуствовали семинару на тему: ,,Биостимулатори у биљној 
производњи,,.
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 Школа је учествовала и у акцији чишћења Вршачког брега поводом Дана планете Земље, као и у чишћењу 
градске депоније у организацији Града Вршца.

 На огледним површинама школе, компанија ,,Axsereal” је организовала  ,,Дан поља,,којем су поред ученика 
и наставника пољопривредне групе предмета присуствовали и представници ,,Агрозавода” из Вршца и 
пољопривредни произвођачи.

 У јулу су директор Срђан Клиска и  представници школе: Душица Ћирин, Нина Димић,  Иван Станић и Ана 
Месарош присуствовали отварању пројекта ,,Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања 
у прекограничном региону,,.У питању је прекогранични Агрино пројекат са Мађарском који ће трајати до 
30.11.2019. Поднослилац пројекта је Покрајински секретаријат Војводине,а реализација пројекта одвијаће се у 
три пољопривредне школе у Војвнодини- Вршцу, Футогу и Руми. 

 Обновљен је протокол о учествовању на пројекту “Зборник радова” са школом“Colegiul Tehnic Energetic Regele 
Ferdinand I” Timișoara за учествовање са писаним радовима где ће се као резултат објавити зборник радова . У 
зборнику је рад колегинице Ане Месарош.

 Утврђено је и да је школи неопходан барем један педагошки асистент који би током теоријске и практичне 
наставе био од помоћи како појединим ученицима, тако и наставницима, јер је  у школу уписано шест ученика који 
су ОШ завршили по ИОП-у 2 тако да смо у јулу, одмах након уписа упутили молбу Члану градског већа задуженом 
за образовање. 

Учешће на такмичењима
 У септембру 2017. одржано је такмичење у орању у организацији ,,Агрозавода” на којем су учествовали наши 
ученици смера пољопривредни техничар. 

 Међународно математичко такмичење Кенгур без граница оджано је 15.03.2018. У овом такмичењу учествовали 
су следећи ученици: Марија Бојковић (37,50), Драгана Гроздановић (28,75), Тамара Блата (25,25), Теодора Попов 
(25,00), Јелена Илинчић (67,50), Марија Марковић (51,25), Срђан Марин (43,75), Мирјана Поповић (43,75), Инес 
Слацки Радак (41,25), Кристина Чикара (55,00), Сава Стојаков (53,75), Александра Ердеи (46,25), Тара Вељковић 
(35,00), Софија Атлагић (23,75).

 Дана 25.04.2018. у Хемијско-медицинској школи у Вршцу одржано је школско такмишење у слагању  Дорис пло-
чица. Учествовало су следећи ученици: Илинчић Јелена, Слацки Радак Инес, Веселиновић Марин, Болесников Драган, 
Турукало Данијел, Херцег Катарина. На велико финале овог такмичења пласирала се Инес Слацки Радак  (III 4).

 Такмичење из прехрамбене технологије, одржано је  12-14. априла 2018 у Крушевцу, а на њему су учествовали: 
ученица Катарина Херцег ( ментор Нина Димић) и ученик Маринковић Милан ( ментор Мирјана Фако)

 На такмичење из књижевности (Књижевна олимпијада) ове године ишле су ученице: Александра Вулетић I-4, 
Слађана Вулеташ II-4, Јелена Илинчић и Мирјана Поповић III-4. Ученице трећег разреда пласирале су се на 
окружно такмичење, које је одржано у  Панчеву 14.04.2018. Ученице су том приликом показале добро знање из 
књижевности, а Мирјана Поповић је освојила треће место.
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 Наши ученици су и ове године учествовали у квизу ,,ФИМЕК награђује знање,,. Како би се формирао тим, 
наставници Слободан Лауш и Мирјана Аралица Јурковић су тестирали ученике, док је наставница српског језика 
Душица Ћирин учествовала у припреми ученика. У екипи су били следећи ученици: Кристина Чикара, Андреј 
Бабеу и Сава Стојаков, док је ученица Марија Марковић била резервни члан. 

 Ове године наша школа је по први пут имала такмичара на Републичком такмичењу из филозофије СОФ-ија 
које је одржано у Пожаревцу 16.03.2018. На такмичењу је учествовала ученица Кристина Чикара и освојила 15. 
место у конкуренцији од 30 школа од којих су 28 гимназије. Ментор проф. Марија Митрованов.

 Кошаркашка екипа наше школе освојила је треће место на општинском такмичењу, док су фудбалери били 
други. Учествовали смо и на општинском такмичењу у одбојци и такође освојили треће место. 

Борба против насиља

 Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања сарађује са свим наставницима , тако да су 
одељењске старешине на ЧОС-у ученике упознале са Протоколом о заштити ученика од насиља, злостављања 
и занемаривања. Ученици су упућени да се о видовима насиља као и санкцијама за исте, могу информисати и у 
школској згради где постоје обавештења у виду паноа.
У септембру 2017. је постављен пано са темом добродошлице за ученике првих разреда – проф. Молнар 
Александра, као и пано „Пут ка миру“  и ,,Борба бротив насиља.,,Током школске године одељењске старешине 
и предметни наставници, уз консултације са стручним сарадницима, усмеравали су ученике на лепо понашање 
и стварање хуманих односа међу адолесцентима. Са појединим ученицима обављан је васпитни рад ради 
корекције њиховог понашања.
У новембру 2017. обележен је Дан толеранције на часу грађанског васпитања, док је током школске године 
реализована је едукација ученика о мирном решавању конфликата на часовима Грађанског васпитања.
Наставници информатике и Грађанског васпитања реализовали су едукацију ученика о заштити ученика од 
дигиталног насиља.
Све теме везане за насиље, обрађиване су кроз наставу грађанског васпитања и кроз све предмете где се о тим 
темама може дискутовати кроз обраду градива: српски језик и књижевност, социологија, психологија, филозофија.

Реализација ШРП-а

 Досадашњи ШРП важио је од 2014-2018. а кључна област промене била је Етос. На основу извештаја о спољашњем 
вредновању школе можемо да закључимо да је током претходне четири године примене ШРП- а дошло до 
значајног унапређења свих стандарада у овој области. На Наставничком већу је дефинисано да кључна област 
промене за наредни ШРП буде Настава и учење и у том смислу посебну пажњу треба посветити ученицима којима 
је потребна додатна подршка као и превенцији осипања ученика. 

 Током школске 2017/2018. године, према статистици о осипању броја ученика евидентирано је да се укупно 
исписало 19 ученика...
Током школске 2017/2018. године, девет ученика је понављало разред али је остало у нашој школи, а три ученика 
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су прешла са редовног на ванредно школовање (сви они остали су и даље у систему школовања у нашој школи)
У циљу предузимања мера превенције осипања броја ученика, у школи се сваки одељењски старешина, као и 
сваки запослени, труди да ученицима  приђу  са емпатијом и  да  разумеју њихове потребе и проблеме. У школи је 
организован свечани пријем ученика првог разреда како би се на смом почетку осетили као део једне заједнице, 
идентификују се  ученици лошег материјалног стања како би им се помогло током школовања, а ПП служба, 
директор, и чланови одељењског већа посебну пажњу посвећују  ученицима са проблемима у понашању, учењу 
као и ученицима који су због болести велики број часова изостали са наставе.
Током наредних година ПП служба ће обавити анкетирање ученика везано за њихово задовољство у школи, 
како бисмо лакше предвидели осипање  ученика, утврдити разлоге за то и на миниму свели број ученика који 
напуштају редовно школовање.

Пројекти

 Школа је конкурисала у Еразмус + програму са два пројекта, један из области КА 1 мобилност школа, који није 
одобрен за финансирање и други из области КА 2 стратешки пројекат размене искустава и нових методологија 
учења, као и размене ученика који је одобрен за финасирање само од стране партнерских фондација, а наша 
фондација Темпус није одобрила средства уз образложење да се код нас не финансира пројекат када су укључене 
три школе. Међутим делегација наше школе (Душица Ћирин, Бојана Француски), финансирана од стране чешке 
школе партнера из Хорица, децембра месеца присуствовала је првом састанку везаном за овај пројекат. Због 
недостатка финансијских средстава школа више није део овог пројекта, али је сарадња ипак остварена са чешком 
школом. У априлу месецу, ученици Гимназије и Пољопривредне школе из Хорица, били су наши гости, као 
резултат ове сарадње. 

 У априлу је школу посетила  делегација покрајине  Баден-Виртемберг из Немачке заједно са наставницима и 
ученицима Пољопривредног школског центра из Купферцела. У току свог студијског путовања кроз Војводину 
обишли су још 2 школе, али су одлучили да продуже сарадњу само са нашом школу. Договорено је поновно 
виђење у Купферцелу у Немачкој.

 Школа је учествовала у ученичком пројекту ,,Без безбедности нема младости” заједно са Техничком школом 
,,Сава Мунћан” из Беле Цркве. Преко тог пројекта добили смо прслуке са обележјима акције и мајице за ученике, а 
такође су штампани плакати и флајери са ознаком пројекта. У ресторану школе одржане су  вршњачка едукација 
о безбедности у саобраћају и  трибина о безбедности у саобраћају, док је у промоција безбедног понашања у 
саобраћају одржана у центру града. 

 У оквиру пројекта Еко-школа, ученици II-7 одељења,образовни профил кувар, Пољопривредне школе 
„Вршац“ учествовали су у изради еко паноа. Ученици овог одељења су такође на вратима сваког кабинета у школи 
залепили постер са еко кодексом и еко корацима. 10.11.2017. у Вршцу је одржан „Сајам науке и технологије” у 
којем су учествовале све средње школе на територији наше општине. Ученици наше школе су у оквиру „Еко-
школе” правили различите предмете од рециклажног материјала као што су: канта за отпатке, држаче за оловке, 
свећњаке и различите корпице. Од материјала су користили пластичну амбалажу, лименке и папир који смо 
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сакупили у  школи. На сајму су демонстрирали израду корпица од папира, a велики број ученика узео је учешће у 
овој активности. Штанд наше школе био је један од најпосећенијих штандова на сајму.7.02.2018. у нашој школи 
предавање су одржале Александра Младеновић, кординатор „Eко-школе“ и Соња Коњевић. Тема предавања 
била је енергетска ефикасност и рециклажа лименки и папира. Том приликом наше гошће су поклониле школи 
картонске контејнере за прикупљање лименки у оквиру пројекта “Свака лименка се рачуна у Еко –школама“.  
05.03.2018. обележен је Светски дан енергетске ефикасности. Проф. Јелена Личина и проф.Бојан Радека из 
„Хемисјко-медицинске школе“ одржали су угледни час са ученицима I-1 одељења на тему енергетске ефикасности.

 У Вршцу, 10.09.2018.

Извештај о реализацији годишњег плана рада школе 
за школску 2018/2019 годину

 Пољопривредна школа „Вршац” је  школске 2018/19. године остваривала свој образовно-васпитни рад у  17  
одељења са укупно   411  ученика на почетку школске године. У току године тај број се мењао и на крају школске 
године је   393.

Услови рада школе

 Побољшање материјално-техничких услова рада 

У школској 2019/2020. години планирана је свеобухватна реконструкција школе са партерним уређењем 
средствима Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије. Почетак радова планиран 
је за крај 2019. године. Реконструкција подразумева замену кровног покривача, замену унутрашње и спољашње 
столарије, доградњу прилаза сали за физичко васпитање, повећање простора за рад наставног и ненаставног 
особља, уградњу лифта за инвалиде, реконструкцију свих тоалета, уградњу најсавременије интернет везе, 
противпожарне и противпровалне опреме, замену подова, уређење унутрашњих зидова, фасаде објекта, као 
и уређење путне инфраструктуре, терена за фудбал, одбојку и кошарку као и прилазних стаза и осветљења 
дворишта школе и ограђивање.

 Планирано је уређење економије школе бетонирањем машинског парка, ситнијим поправкама објеката на 
економији школе.

 Планира се комплетна реконструкција великог кинеског трактора КМ1020.
У складу са расписаним конкурсима, првенствено АПВојводине, планирано је дање осавремењавање машинског 
парка школе, набавком нових прикључних машина.

 Планира се даља набавка домаћих животиња и уређење простора за њихово држање.
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У складу са расположивим средствима и конкурсима, планирана је даља набавка компјутерске опреме за школске 
учионице, као и намештаја за учионице.

 Планирано је уређење школске ресторан сале срдствима неких од расписаних конкурса, или пројеката за 
донације.

 Планира се учешће на пројекту ИПА Србија – Мађарска, чији је носилац Покрајински секретаријат за 
пољопривреду и водопривреду АП Војводине, а који је наставак успешно реализованог пројекта АГРИННО у 
којем је школа учествовала.

 Школа ће у школској 2019/2020. конкурисати код покрајинских и републичких институција на различите 
конкурсе који имају за циљ побољшање материјално техничких услова а који нису планирани збон непознавања 
услова и текста конкурса.

Излети и екскурзије који су организовани током школске године:
- Септембар 2018. Матурска екскурзија, Грчка, Паралија
- Септембар- Ученици Раде Ђукић и Алекса Јовановић били су представници школе у Баден Виртембергу 
 у Немачку, под покровитељством Покрајинског Секретаријата Војводине, министарства за пољопривреду. 
 Ове школске године је ишао и један професор. Представник је била проф. А.Месарош
- Октобар 2017. обилазак подрума „Sellecta” у Гудурици са одељењем IV2 и проф. Миловић В. и Димић Н.
- Октобар 2018. Пољопривредни сајам Нови Сад
- Октобар 2018. Посета сродној школи у време организације Сајма туризма
- Октобар 2018.- Посета Сајму књига у Београду
- Новембар 2018. Сајам туризма у Крагујевцу
- Фебруар 2019. Сајам туризима у Београду
- Април 2019. обилазак фабрике “Swisslion” 
- Април 2019. Посета Сајму туризма у Нишу
- Мај- Пољопривредни сајам у Новом Саду
- Обилазак цркава и манастира на територији општине Вршац 
- Обилазак културно-историјских споменика и знаменитости града
- Обилазак вршачких планина
- Посета аеродрому у Вршцу

Позоришне представе:
- 15. новембар2018. „Херој нације“
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План сарадње са породицом и локалном самуоправом

 Као и претходних година школа је на различите начине остварила сарадњу са породицом и локалном 
самоуправом. Школски психолог континуирано, током школске године обезбеђује подршку родитељима ученика, 
са циљем да прошире и ојачају родитељске компетенце. Родитељи такође активно учествују у доношењу одлука 
везаних за рад школе, кроз Савет родитеља и ангажовање у Школском одбору. 
Планом културних активности школе предвиђена су учешћа наших ученика и професора на разним 
манифестацијама, сајмовима, изложбама... Школа је успешно промовисана на следећим манифестацијама  и 
сајмовима, кроз разне активности: 

- Дани бербе грожђа (13-16.09.2018.)
- 19.10.2108 обележен је дан здраве хране у градском парку, проф. Попов Марјана, овом приликом су дељене 
школске јабуке.
- 26.10.2018 у ОШ „Јован Стерија Поповић“ поводом дана школе одржане су радионице. Нашу школу представила 
је ученица II-5 Кристина Килом и проф. Фако Мирјана, прављен је бакин колач са ученицима
- Фестивал науке у Културном центру,  16.11.2018, проверите своја чула,  Димић Н. и Милованов С., Попов М., Фако М.
- Празничне ђаконије, одржане у хотелу „Србија“ 15.12.2018. 
- Школска слава „Св. Трифун“, одржана 14.02.2019. 
- ,,Вино фест” - градска манифестација, март 2019.
- 14.03.2019. одржано је саветовање за индивидуалне произвођаче вина и јаких алкохолних пића. Миловић В.
- Припрема и услуживање гостију на школској слави школе ,,Никола Тесла” 
- Током маја месеца одржана је промоција наше школе по основним школама у граду и  околним селима.
- Учествовање матураната у кампањи Агенције за безбедност саобраћаја ,,На матуру без аутомобила,,.

 Поред учешћа на разним спортским такмичењима, чланови стручног већа за физичко су подржали 
хуманитарну акцију у Хемијско- медицинској школи и учествовали на матурском плесу у оквиру Матурске параде 
која је одржана 17.05.2019.

 Почетком школске године обележен је Европски дана језика 26.09.2018. – ученици су припремили паное и 
читали одговарајуће садржаје на тему језика 

 Организација прославе св. Трифуна и припрема приредбе поводом школске славе (14.фебруар.) и ове 
школске године припала је стручном већу српског језика. Приредба је успешно реализована. 

 Поводом Светског дана поезије 21.03.2018. наши ученици учествовали су на песничкој вечери удружења 
„Тачка сусретања“ која је одржана  22.03.2019. године - Светски дан поезије, дан после под називом “Тишина 
молим, поезија наступа” (перформанс у триптиху). Учествовали су ученици наше школе под менторством проф. 
Александре Молнар и Душице Ћирин. На самомо крају школске године 14. јуна 2019. у Удружењу Тачка сусретања 
ученици наше школе учествовали су организацији хуманитарно-хумористичке вечери „Смех као лек“. Ментори 
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ученицима који су извели скеч „Кијавица“ била је проф. Александра Молнар. Такође, наша ученица је била 
конферансијер, под менторством проф. Душице Ћирин.

 Тим за каријерно вођење води посебну бригу о професионалној оријентацији наших ученика и редовно 
сарађује са Националном службом за запошљавање, што подразумева факултативно тестирање матураната од 
стране психолога из Националне службе саветодавни разговор након тестирања.  Школа је учествовала на Сајму 
образовања у Вршцу, а матуранти наше школе обишли су Сајам образовања ,,Путокази” у Новом Саду у марту 
2019. 

 Ученички парламент бавио се и ове године питањима који су ученицима важни за свакодневно 
функционисање у школи. Тако смо покренули идеју да ученици осмисле Кодекс одевања у школи који би био 
обавезујућ за све ученике и запослене. 

 Допунска и припремна настава се редовно одржавају према потребама ученика свих образовних профила. 

Извештај о раду стручних органа школе

 Седнице одељењских већа одржаване су конитинуирано током школске године у складу са потребама сваког 
одељења. Педагошки колегијум је одржаван најмање једном месечно уз присуство већине чланова. 
У школи је реализован семинар: ,,Стратегије коришћења наставних садржаја у настави / учењу” након којег су 
готово све колеге које су присуствовале семинару,  написале писану припрему односно сценарио за час према 
добијеним упутствима. Психолог је свим колегама пружио подршку својим сугестијама и стручним саветима. 
Поред овог, школски психолог је похађао и семинар о реализацији наставе оријентисане на исходе и процес 
учења, у мају 2019. год. 
Ради потпунијег увида у психолошке  карактеристике ученика,  почетком школске године обављено је психолошко 
тестирање ученика првог разреда. Укупно је тестирано 126 ученика, батеријом тестова КОГ 3, а сви ученици су 
попуњавали и кратак упитник који је имао за циљ бољи увид у карактеристике личности ученика и у процес 
адаптације на школу и одељење. 

 У сарадњи са одељенским старешинама и родитељима ученика, израђени су и педагошки профили за 
ученике којима је била потребна додатна подршка и ИОП.  За неке од ученика којима је израђен ИОП рађен је и 
план превенције осипања. Упркос томе, њих двоје је напустило редовно школовање. Током целе школске године, 
систематски је праћен број изостанака ученика са наставе, како неоправданих, тако и оправданих, а такође и 
понашање ученика на часовима теоријске и практичне наставе, ради превентивног деловања и побољшања 
школског успеха. 

 Сарадња психолога са родитељима и одељенским старешинама била је и ове године  на високом нивоу 
што показује чињеница да су многи родитељи тражили подршку и савет.  Током године континуирано смо сара-
ђивали са Центром за социјални рад из Вршца и других општина у вези са различитим проблемима које су имали 
ученици. Такође је остварена континуирана сарадња са Специјалном школом ,,Јелена Варјашки” ради пружања 
подршке од стране логопеда нашим ученицима који имају потешкоће у говору и сметње из области аутизма. Ова 
сарадња биће настављена и наредне школске године. 
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Извештај о раду стручних већа

 24.октобра.2018. чланови актива пољопривредне струке  присуствовали су отварању првог пластеника у 
оквиру Агрино пројекта. Пластеник је смештен у огледном пољу Института за повртарство Нови Сад у Римским 
Шанчевима.

 26. новембра 2018. Реализована је посета земљорадничким задругама у Пландишту и Влајковцу. У посету 
су ишли ученици завршних разреда у оквиру пројекта ПСП уз предмет предузетништво за завршне разреде из 
области пољопривреде-пољопривредни техничари, прехрамбени техничари, пекари и рмпт. Ментори проф. Н. 
Димић, С. Миловановић и А.Месарош.

 Током школске године, од новембра, до априла реализовано је укупно шест радионица у оквиру семинара  
“Узгој поврћа у пластенику” који је организован у оквиру пројекта “Иновације пољопривреде за обезбеђивање 
раста и запошљавању у прекограничном региону”-Агринно.

 Учествовали смо на Агрико пројекту Бела Црква. 
Ученици 4-1 су присуствовали семинару у едукативном центру у организацији Д.О.О. Таурус и ветеринарске 
станице “Вршац” на тему “Коришћење биостимулатора у пољопривреди и сточарству”, где су учествовали 
ученици 4-1 и проф. У. Божанић и А.Месарош.

 Од 3.маја до 5. маја одржана је прва радионица у Сегедину  у оквиру пројекта Агрино. Учествовале су проф. 
С. Станковић и А. Месарош. 

 Наставили смо са протоколом о сарадњи са “Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I” Timișoara за 
учествовање са писаним радовима где ће се као резултат објавити зборник радова. Са радом у зборнику је 
учествовала је Ана Месарош.

 Школа је аплицирала на пројекту Покрајинског Секретаријата за пољопривреду са темом: ,,Значај задружног 
организовања за пољопривреднике и како то утиче на квалитет живота у руралним срединама,” а на пројекту су 
учествовали  ученици завршних разреда.

 Током године професори прехрамбене групе предмета радили  су са ученицима на изради здраве хране 
и производа без адитива. Радови ученика прехрамбене струке у сарадњи са другим стручним активима 
презентовани су на разним манифестацијама на којима је школа учествовала. 
19.10.2108 обележен је Дан здраве хране у градском парку, где је присуствовала проф. Попов Марјана, а том  
приликом су дељене школске јабуке.

 Поводом Дана школе у ОШ „Јован Стерија Поповић“ одржане су радионице. Нашу школу представила је 
ученица II-5 Кристина Килом и проф. Фако Мирјана, прављен је бакин колач са ученицима. У марту је проф. 
Васиљ Миловић одржао саветовање за инидивидуалне произвођаче вина и јаких алкохолних пића. 

 Професори српског језика Александра Молнар и Татјана Гуга учествовале су на семинару о реализацији 
наставе оријентисане на исходе и процес учења који је реализован у мају 2019. год. У јуну је исти семинар 
организован за професоре математике. Том семинару су присуствовали наши професори Слободан Мунижаба и 
Јелена Хајдуковић, а семинар је оранизован у Панчеву. 
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 Школа је учествовала у акцији чишћења градске депоније у организацији Града Вршца. 

 Поред учешћа на разним спортским такмичењима, чланови стручног већа за физичко су подржали 
хуманитарну акцију у Хемијско- медицинској школи и учествовали на матурском плесу у оквиру Матурске параде 
која је одржана 17.05.2019. 

ИОП

 Током школске 2018/19. год. у  нашу школу је уписано укупно седам ученика који су ОШ завршили по ИОП-у 2, 
што је значајно утицало на динамику рада у одељењима првог разреда. У два одељења првог разреда 1-5, 6 и 1-7 
распоређене су педагошке асистенткиње које су током целе школске године пружале подршку овим ученицима. 

 Током октобра, психлог је у сарадњи са родитељима урадио педагошке профиле за све ове ученике, као и 
за ученике којима је требало прилагодити методе и технике рада, односно који су наставу похађали по ИОП-у 1, 
а којих је у првим разредима било четворо. Сви ученици који су наставу похађали по ИОП-у 2 напредовали су у 
учењу и већој или мањој мери постигли предвиђене исходе, те су успешно завршили школску годину, двојица су 
чак постигла и одличан успех 5,00. 

Учешће на такмичењима

 Међународно математичко такмичење Кенгур без граница оджано је 21.03.2019. На овом такмичењу 
учествовали су следећи ученици: Владана Тешевски ( 50.25) Гаврило Зубац (33.75), Саболч Сабо (33.75), Јелена 
Илинчић ( 91.75), Мирјана Поповић ( 68), Инес Слацки Радак ( 65).
 На такмичење из књижевности (Књижевна олимпијада) ове године ишла је ученица Слађана Вулеташ III-4 
(ментор проф. Душица Ћирин), која је освојила прво место на општинском такмичењу, али на окружном се није 
пласирала даље.

 Наши ученици су и ове године учествовали у квизу ,,ФИМЕК награђује знање” и постигли запажен успех. 
Ученици који су учествовали на такмичењу су: Јелена Илинчић, Јована Боројевић и Ана Приврацки.

 Ове године наша школа је  била једина која је учествовала у такмичењу у познавању страних језика ,,Willkom-
men” На такмичењу су учествовали следећи ученици: Иван Димитријевски (2-7), Александра Попов (3-4), Саболч 
Сабо ( 3-2), Миодраг Ђорђевић, Јован Малиновић и Живојин Макарин (1-4).

 Мушка кошаркашка екипа наше школе освојила је треће место на Општинском такмичењу, ментор проф. 
Миодраг Петрићевић. Женска и мушка одобојкашка екипа освојиле су такође треће место на Општинском 
такмичењу, а ментор им је био проф. Михаило Пецикоза. Наша ученица Јована Стојадинов освојила је друго место 
на републичком такмичењу у стрељаштву у дисциплини ваздушна пушка. Мушка фудбалска екипа наше школе 
освојила је друго место на Општинском такмичењу под менторством проф. Еуђена Чебзана, док су рукометаши 
били четврти. 

 Oве године је одржано и прво првенство Пољопривредне школе ,,Вршац” у шаху. Победник је Вељић Блажо, 
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док су друго и треће место освојили Марчета Данијел и Павлов Лазар. Организатор турнира је проф. Слободан 
Мунижаба који води шаховску секцију у школи. 

Насиље

 Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања сарађује са свим наставницима , тако да 
су одељењске старешине на ЧОС-у ученике упознале са Протоколом о заштити ученика од насиља, злостављања 
и занемаривања. Ученици су упућени да се о видовима насиља као и санкцијама за исте, могу информисати и у 
школској згради где постоје обавештења у виду паноа. Као и раније, током школске године психолог и одељењске 
старешине су константрно прикупљали и размењивали информације о ученицима како би се идентификовали 
ученици са проблематичним облицима понашања. Са појединим учениима обављан је васпитни рад, а остварена 
је и сарадња са Центром за социјални рад у Пландишту у вези са учеником Михајлом Боснићем. 

 У новембру 2017. обележен је Дан толеранције на часу грађанског васпитања, док је током школске 
године реализована је едукација ученика о мирном решавању конфликата на часовима Грађанског васпитања. 
Наставници информатике и Грађанског васпитања реализовали су едукацију ученика о заштити ученика од 
дигиталног насиља. 

 Током школске године Тим  је сарађивао са Тимом за инклузивно образовање у праћењу адаптације ученика 
са посебним потребама. Ученици су у марту присуствовали промотивном предавању о менталном здрављу 
младих које су одржале психијатри из Неуропсихијатријске болнице у Вршцу. 

 Све теме везане за насиље, обрађиване су кроз наставу грађанског васпитања и кроз све предмете где 
се о тим темама може дискутовати кроз обраду градива: српски језик и књижевност, социологија, психологија, 
филозофија. 
Континуирано је током школске године, по потреби обављан саветодавни рад са ученицима и наставницима у 
циљу превенције насиља, злостављања и занемаривања. 

Реализација Развојног плана школе за школску 2019/20. годину

 Током школске 2019/20. године почела је реализација новог Развојног плана школе у којој је кључна област 
промене Настава и учење. На основу извештаја Стручних већа приметна је промена у овој области у смислу 
значајног повећања броја самосталних активности ученика. Ученици су самостално и уз консултације и стручни 
надзор наставника израђивали ППТ презентације како за часове стручних, тако и за часове општеобразовних 
предмета. Туристички техничари су самостално направили план обиласка града током којег су једни другима 
предавали о појединим тачкама. Прехрамбени техничари су на школској економији од јабука произведених у 
школи правили ракију, а од грожђа вино. Такође су вршили хемијске анализе алкохолних пића на такмичењу 
организованом поводом школске славе св. Трифуна, при чему су повезивали знања из хемије са контролом 
квалитета. 
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 На часовима страних језика организоване су дебате и панели на различите теме, а ученици су посебно 
мотивисани давањем бонус поена који су им доносили одређене повластице. Такође су у настави коришћени 
садржаји са онлајн игрицама што је повећало заинтресованост ученика. У оквиру часова српског језика и 
књижевности колегинице су извеле два сарадничка часа са наст. филозофије и психологије у трећем и четвртом 
разреду. На овим часовима је поред развијања међупредметних компетенција акценат био на активности 
ученика и примењивању стечених знања. 

 Ученици пољопривредне струке креирали су низ презентација за различите стручне предмете, као и 
наставници, а такође су присуствовали предавањима у оквиру семинара ,,Узгој поврћа у пластенику” где су имали 
прилику да чују друге предаваче. 

 Током школске 2018/2019. године, према статистици о осипању броја ученика евидентирано је да се укупно 
исписало 8  ученика, док је двоје наставило школовање ванредно. 

 У школи је организован свечани пријем ученика првог разреда како би се на смом почетку осетили као део 
једне заједнице, идентификују се  ученици лошег материјалног стања како би им се помогло током школовања, 
а ПП служба, директор, и чланови одељењског већа посебну пажњу посвећују  ученицима са проблемима у 
понашању, учењу као и ученицима који су због болести велики број часова изостали са наставе.
Током наредних година ПП служба ће обавити анкетирање ученика везано за њихово задовољство у школи, 
како бисмо лакше предвидели осипање  ученика, утврдили разлоге за то и на минимум  свели број ученика који 
напуштају редовно школовање.

 У октобру и мају спроведена је анкета о самовредновању за кључну област Настава и учење како за ученике, 
тако и за наставнике. Ученици су као најмање присутне оценили тврдње које се односе на диференцирану 
наставу, односно на различите приступе наставника у раду са успешним и мање успешним ученицима, као и 
тврдњу да се не досађују на часу. Ученици сматрају да су добро обавештени о успесима својих школских другова” 
а као присутну виде и могућност да добију савете који ће им помоћи да превазиђу проблеме у учењу, што значи 
да је подршка ученицима на задовољавајућем нивоу. На основу анкете може се закључити да је неопходно 
да наставници посвете још већу пажњу диференцирању наставе као и да у рад на часу више укључе успешне 
ученике, нарочито као вид помоћи ученицима који слабије савладавају наставу. На овај начин биће избегнуто 
досађивање ученика на часу и помоћи ће ученицима да брже достигну предвиђене исходе наставе. У наредном 
периоду је неопходно повећати свест наставника о неопходности примене наставе оријентисане ка исходима, 
уместо оне оријентисане ка садржају. 

Пројекти

 У мају 2019. проф. Урош Божанић припремио је апликацију за учешће на међународном пројекту у Словенији 
у Биотехничком центру у Крању под називом ,,Ko učim, gradim”...

 У Вршцу, 6.09.2019.

117



Извештај о реализацији годишњег плана рада школе 
за школску 2019/2020. годину

 Пољопривредна школа “Вршац” је  школске 2019/20. године остваривала свој образовно-васпитни рад у  17  
одељења са укупно   400  ученика на почетку школске године. У току године тај број се мењао и на крају школске 
године је  било 391 ученик.
Реализација Годишњег плана рада школе почиње поделом предмета, израдом глобалних и оперативних планова 
наставника. Одржане су редовне седнице Наставничког већа, Савета родитеља и Школског одбора. Сва стручна 
већа доставила су своје извештаје члану Тима за израду годишњег плана рада Сузани Kуља, на основу којих је 
састављен овај Извештај.

Услови рада школе

 Материјално -технички услови рада

 Школска зграда се састоји из приземља и два спрата, који су повезани пространим ходницима и аулама. 
Постојећи школски простор је задовољавајући и омогућава реализацију свих врста активности које предвиђа 
наставни план и програм. Школа је обезбедила оптималан ниво опремљености школског простора намештајем, 
наставним средствима и другом постојећом опремом, као и видео надзором. Обезбеђен је простор за реализацију 
слободних активности ученика, као и спортски терени, па су створени повољни услови за спортске активности и 
рекреацију.

 У условима пандемије КОВИД-19, организација рада школе се мења па је простор за одвијање наставе једва 
довољан.

 Побољшање материјално-техничких услова рада 

 Услед пандемије корона вируса те одлагања избора и владе која је била у техничком мандату није могло 
доћи до реализације велике реконструкције школе која је планирана за школску 2019/20. Годину.

 Кинески трактор Кама је расходован јер је установљено да је његова оправка прескупа, али је зато набављен 
потпуно нов трактор марке ,,Беларус 1025” јачине 105 коња као много боље решење. 

 Урађен је кров на женском интернату и извршена је санација електричне мреже у истом објекту. Предстоје 
даљи радови на уређењу целог објекта. 

 Срушен је стари мушки интернат  који је представљао велику опасност за пролазнике, станаре оближњих 
зграда и ученике и запослене у школи. 

 Свакако у 2019/20. Години урадили бисмо много више, али је основни проблем био корона вирус и увођење 
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ванредног стања у првој четвртини године. 
Излети и екскурзије који су организовани током школске године:

- Септембар 2019. Матурска екскурзија, Грчка, Паралија
- Октобар 2019. обилазак подрума „Sellecta” у Гудурици са одељењем IV2 и проф. Миловић В. и Димић Н.
- Октобар 2019. Обилазак фарме оваца у Николинцима ( уч. Пољопривредне струке)
- Октобар 2019.- Посета Сајму књига у Београду
- Новембар 2019. Сајам туризма у Крагујевцу
- Новембар - Посета фарми мангулица у Вршцу ( уч. Пољопривредне струке) 
- Новембар- посета погону ,,Мегапак” и упознавање са производњом картонске амбалаже, 
 ученици II 2 у пратњи проф. Нине Димић.
- Новембар - посета винарији Драшковић и упознавање са најсавременијом линијом за пуњење, 
 ученици II2 у пратњи проф. Нине Димић. 
- Новембар- посета Пољопривредног факултета  у Новом Саду-  одсек за сточарство. 
- Јануар 2020. Посета млину “Житобанат АД” ученици II2 у пратњи проф. Нине Димић.

План сарадње са породицом и локалном самуоправом

 Школа је успешно промовисана на следећим манифестацијама  и сајмовима, кроз разне активности: 

- Дани бербе грожђа (20-22.09.2019.)
- Поводом дечије недеље школу су посећивали ученици основних школа. У холу школе припремљен је штанд 
 са производима ученика прехрамбене струке ( проф. Фако М.).
- 15.11.2019. у Културном центру одржан је  „Магични свет науке и терхнике“. Наша школа је имала свој штанд 
 са темом: Квасци у прехрамбеној индустрији. Ученици IV2 и проф. Фако М. , Димић Н., Милованов С. 
- 08.11.2019. У Вртићу је реализован пројекат „Пропрема здраве хране“ у којем су учествовали проф. Попов М.  
 и ученици I5 и  I7.
- 23. Новембра организовано је пошумљавање дела вршачког брега у организацији града. Наши ученици су   
 учествовали у акцији у пратњи директора Срђана Клиске и проф. Сич Јана и Снежане Месицки. 
- Празничне ђаконије, одржане су у хотелу „Србија“ 14.12.2019. У припреми и реализацији учествовали су проф. 
 Попов М., Фако М., Милованов С. са ученицима пекарима. Школа је добила Диплому за учешће на изложби  
 Славска погача. 
- Школска слава „Св Трифун“, одржана 27.02.2020. (због епидемије грипа). У реализацији су учествовали сви чла-
 нови стручног већа. Димић Н. и Миловић В. учествовали су у организацији анализе узорака и изложби узорака.  
 Ученици пекари направили су славски колач и погачу.
- 12.03.2020. одржано је саветовање за индивидуалне произвођаче вина и јаких алкохолних пића. Миловић В.
- У марту је обављена резидба воћака у манастиру Месић. Ученике су водили директор Срђан Клиска и професори:
  Славица Станковић, Ана Месарош и Иван Станић. 
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 У школи редовно функционишу литерарна, рецитаторско-драмска и граматичка секција. У склопу секције 
за креативно писање ученици раде на креирању тематских паноа (поводом св. Саве и св. Трифуна), а ту су и 
селекција и слање ученичких радова на конкурс.  

 Наставници физичког васпитања воде секције за одбојку, фудбал и кошарку...

 Организација прославе св. Трифуна и припрема приредбе поводом школске славе (14.фебруар.) и ове школске 
године припала је стручном већу српског језика. Приредба је  успешно реализована, али је слава обележена 27. 
фебруара због епидемије грипа. 

 Ученички парламент бавио се и ове године питањима који су ученицима важни за свакодневно 
функционисање у школи. У сарадњи са Тимом за подршку ученицима, организовано је прикупљање школског 
материјала за ученике лошијег материјалног стања. Психолог је са члановима парламента и ученицима III 4 
креирао упитник о појави насиља у школи. 

Извештај о раду стручних органа школе

 Седнице одељењских већа одржаване су конитинуирано током школске године у складу са потребама сваког 
одељења. Педагошки колегијум је одржаван најмање једном месечно уз присуство већине чланова. 
У школи је реализован семинар: ,,Активна настава/учење” садржаја у настави/учењу,,.

 Школски психолог такође је у фебруару, на часовима одељењског старешине реализовала наставу о 
основама система одбране, на основу програма достављеног од стране Министарства одбране РС. 

Извештај о раду стручних већа

 Ова школска година била је специфична тако да многе активности које су планирала стручна већа 
нису реализоване. Поред наведених посета и учешћа на разним манифестацијама, колеге из стручног већа 
пољопривредне струке одржале су угледни час из Биљне производње 1 и Лековитог  биља са темом „Агротехничке 
мере у пољопривредној производњи и нега биљака“ које су одржале проф. Славица Станковић и Ана Месарош. 
Највећи изазов у овој школској години свакако је настава на даљину која се реализовала од 17. марта 2020. године. 
У нашој школи је настава реализована тако што је свако одељење имало своју групу на вајберу и настава је текла 
по распореду часова за сваки дан. Настава се дакле одвијала директно у реалном времену, док су ученици домаће 
задатке и друге продукте рада углавном слали наставницима на и-мејл.

 Преко оформљених група школски библиотекар поделила је ученицима линкове који су водили ка лектирама 
и који су били доступни професорима књижевности и ученицима
 Мишљење наставника у вези са наставом на даљину се углавном поклапа. Сви се слажу да је већина ученика 
у почетку била врло мотивисана за наставу на даљину, али да се то мењало како је време одмицало. Неки ученици 
су се мање укључивали, поједине наставне јединице било је лакше представити им, неке исходе наставници су 
остваривали са лакоћом, док је са другима било много теже. 
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 Велики изазов је био и задржати ученика у центру процеса учења. Настава на даљину је појединим ученицима 
олакшала усвајање градива и остваривање исхода. Ово се посебно односи на тихе и повучене ученике који су 
током часа често у сенци активних, екстравертних ученика, којима је одговарао овакав облик наставе, јер нису 
били директно изложени процени вршњака. 
 Сви наставници су током трајања наставе на даљину редовно обавештавали ученике о томе како ће бити 
оцењивани и који су критеријуми за оцену. 

Извештај о раду школских тимова

 Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе формиран је у септембру, затим су чланови анализирали 
Извештај о реализацији годишњег плана рада школе. Током школске године овај тим имао је два састанка, на 
којима је анализирана реализација наставе, извештај директора, а анализирани су записници, извештаји и 
планови стручних већа. 

 Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво такође је формиран почетком школске 
године. Ученици су током  праксе продавали воће и поврће узгојено на школској економији на ,,Нашој малој 
пијаци” током наставе су израђивали бизнис планове, а такође на градској манифестацији Дани бербе грожђа 
школа има изложбени штанд на којем су изложени производи које су направили учници школе. 

 Тим за развој запослених у највећој мери се бавио мотивацијом запослених посебно током наставе на даљину, 
те самопроценом  рада наставника и утврђивања области у којима је потребно стручно усавршавање. У школи 
је одржан семинар ,,Активно учење,,.  Наставник информатике 28. августа одржао је обуку свим наставницима у 
вези са коришћењем онлајн платформе гугл учионица, коју ће школа користити током комбиноване наставе у 
школској 2020/21.год. 

 Тим за инклузију је током школске године имао шест састанакa којима је разматран начин рада са ученицима 
којима је потребно израђивати ИОП, њихово постигнуће и пружање подршке у раду. На сатанцима смо такође 
разматрали и додатну подршку коју некима од ових ученика пружају специјални педагози из школе ,,Јелена 
Варјашки,,. 

 Сви остали ученици завршили су школску годину са одличним, врло добрим или добрим успехом и поред 
потешкоћа које су неки од њих имали током праћења наставе на даљину. 

 Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља,  злостављања и занемаривања такође се редовно 
састајао током школске године. Септембра 2019. год. сви ученици првих разреда упознати су на ЧОС-у са 
постојањем и радом Тима, као и са Протоколом о поступању у случају насиља. 

 Током школске године одељењске старешине су на ЧОС- у разговарале са ученицима о лепом понашању и 
стварању хуманијих односа између адолесцената. 

 Октобра и новембра 2019.  на ЧОС-у су одељенске старешине  приказале пауер-поинт презентацију са 
темом: Заштита ученика од насиља, злостављања и занемаривања ( коју је припремила Сузана Куља- психолог) и 
разговарали су са ученицима о тој теми.
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 У првом полугодишту спроведена је анкета о вршњачком насиљу међу ученицима школе. 
На основу анализе анкете  можемо закључити да се ученици наше школе у њој осећају безбедно... Потребно 
је додатно едуковати ученике како би савладали вештине ненасилне комуникације, што ће утицати како на 
смањење непријатних појава у школи, тако и на начин на који ученици комуницирају ван школе. Ова едукација 
може се спроводити кроз ЧОС, часове Грађанског васпитања и Верске наставе, али и на часовима многих других 
наставних предмета. На овај начин бисмо утицали на  сензбилизацију ученика на насилне облике комуникације 
што води ка тзв. нултој толеранцији на насиље која нам је крајњи циљ. 
Током школске године Тим је сарађивао са Тимом за инклузивно образовање у праћењу адаптације ученика 
којима је потребна додатна подршка.   
 Тим за подршку формиран је почетком школске године. Састанци тима су одржавани по потреби. Подршку 
ученицима је поред школског психолога, разредних старешина и наставника посебно пружала колегиница која је 
координаторка за ученике ромске националне мањине. Током наставе на даљину неопходно је било свакодневно 
евалуирати њихов рад, али и могућност да уопште прате наставу, будући да су ученици ове националне мањине 
најчешће  и социјално угрожени.  Углавном су сви ученици који су у програму инклузије Рома, са којима коле-
гиница сарађује, имали одговарајућу интернет конекцију... Комуникација колегинице Марије са ученицима 
ромске националне мањине сводила се на то да су имали заједничку Viber групу у којој су на дневном нивоу 
комуницирали након завршетка часова. Теме су се тицале тога да ли су тог дана пратили наставу, да ли су имали 
неких потешкоћа, да ли су стекли неку оцену и на који начин и томе слично. 
Такође, водила се редовна комуникација и по питању стилова учења, начинима како да на најбољи могући 
начин искористе наставу на даљину, али водиле су се и теме о њиховом здрављу, о стању у породици нарочито 
услед пандемије, као и о породичним односима и мерама превенције од вируса корона. За резултат и наставе 
на даљину, али и појачане подршке, сви ученици ромске националне мањине завршили су школску годину са 
позитивним успехом, а велики број њих је и поправио оцене са полугодишта, те стекао нешто виши просек. Један 
ученик ромске националне мањине је матурирао на смеру кувар. 
 Тим за самовредновање је током школске године урадио једну анкету у којој су овог пута учествовали и 
родитељи ученика. Друга анкета била је планирана за мај месец, али није реализована због ванредног стања. 
Урађен је и извештај о самовредновању, на основу резултата анкете, извештаја Стручних већа о реализацији 
РПШ, посете часовима и праћења наставе на даљину. 
 Тим за развојни план школе је такође формиран почетком школске године и заједно са члановима Тима за 
самовредновање учествовао је у спровођењу анкете о самовредновању. Чланови су такође пратили реализацију 
РПШ кроз извештаје стручних већа. 

 Тим за израду годишњег плана рада састајао се по потреби како би се донеле неопходне измене у Годишњем 
плану рада школе услед увођења ванредног стања и промена календара рада школе. 

Реализација Развојног плана школе за школску 2019/20. годину

 И током ове школске године, до увођења ванредног стања, ученици су учествовали у разним манифестацијама 
које организује Град Вршац, као што су Дани бербе грожђа и Празничне ђаконије. Такође су учествовали у 
припреми школске славе Св. Саве и Св. Трифуна, а припремали су и своје производе за славе других школа. 
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Ученици прехрамбеног смера обављали су хемијске анализе алкохолних пића на такмичењу организованом 
поводом школске славе св. Трифуна, при чему су повезивали знања из хемије са контролом квалитета.

Пројекти

 Завршене су све пројектне активности и добијање опреме у пројекту Агринно, прекрограничне сарадње 
Србија- Мађарска. 

Евалуација Годишњег плана рада школе:

 Настава се од 17. марта 2020. до краја школске године одвијала на даљину због пандемије корона вируса и 
увођења ванредног стања. 
 Информисање и промоција успешног рада одвијало се у свим областима рада наставника и стручних 
сарадника. Директор је промовисао успешне резултате како ученика тако и наставног особља. Такође, о 
постигнућима ученика извештавали су сви наставници као и стручни сарадници у школи што је и обавеза 
запослених.

 У Вршцу, 8.09.2020.

 Душица Ћирин 
 Председник Тима за израду годишњег плана рада школе
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Догађаји у школи

ШКОЛСКА 2000/2001.

 Остварена је сарадња са Пољопривредном школом из Чакова, Жупанија Тимиш. Румунија

Јуна 2001. наших 15 ученика и 4 професора су били 10 дана гости Пољопривредне школе у Чакову и за то време 
су посетили велики број привредних и пољопривредних добара из Жупаније Тимиш.

 Маја 2001. одржана је прва Ликовна колонија

124



ШКОЛСКА 2001/2002.

 1. марта 2002. нашу школу је посетио тадашњи министар просвете Гаша Кнежевић

 12. и 13.04.2002. наша школа је била домаћин саветовања професора стручних предмета пољопривредне 
струке из Републике Србије на тему „Предлог нових наставних планова”, на основу којих су настали пилот 
програми који су данас актуелни у настави.

 Од 26.4 до 3.5.2002. школа је била домаћин посете 13 ученика и 3 професора из Пољопривредне школе из 
Чакова, Румунија.

 Маја 2002. одржана је друга Ликовна колонија.
ШКОЛСКА 2002/2003
 У пролеће 2003. године покренута је веб-презентација школе. 
Прва адреса је била http://users.hemo.net/bioskola

ШКОЛСКА 2004/2005

 „Кухиња моје баке" - манифестација одржана у априлу 2005. У сарадњи ученика смерова техничар за 
биотехнологију, призовођач прехрамбених производа, конобар и кувар, наставника стручних предмета, 
нутриционисте, те групе домаћица банатских села, припремали су се домаћи производи (штрудле, хлеб из фуруне, 
џем од јабука са школских плантажа)

ШКОЛСКА 2006/2007

 26.01.2007. одржана је изложба традиционалних месних прерађевина карактеристичних за Банат. Изложба 
је била такмичарског карактера. Организатор проф. Ана Месарош

 Априла 2007. одржано је школско такмичење поводом Ускрса у фарбању јаја. Награђивана су одељења и 
појединци.
 10.5.2007. у оквиру школске манифестације „Живети заједно” гости школе су били ученици и професори 
из Стручне школе за привредне послове (при Caritasu) из Граца (Аустрија), који су учествовали у програму. Тема 
манифестације је била „Ускршњи обичаји народа који живе у Вршцу”. Гости из Граца су приказали своје Ускршње 
обичаје.

ШКОЛСКА 2007/2008

 12.-14.9.2007. Школа је учествовала на ЕКО-сајму у Београду.

 16.11.2007. одржана је манифестација “Рибљи специјалитети и здрава храна” где је било 26 излагача: хотели, 
ресторани, пекаре, домаћице, ученици наше школе и ученици Економске школе „Нити” из Темишвара, Румунија.

 14.12.2007. одржана је манифестација „Дани цвећа” уз учешће осам излагача.
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 17.4.2008. одржана је трећа по реду изложба пекарских производа. Учествовало је 11 пекара, АД “Житобанат”, 
домаћице и ученици школе.

 5.5.2008. одржана је манифестација „Мултикултуралност у Банату” којом су обухваћени значајнији обичаји 
народа који живе у Вршцу.

ШКОЛСКА 2007/2008

 18.11.2008 одржана је манифестација „Рибљи специјалитети и здрава храна” на којој је учествовало 15 
учесника (хотел, ресторани, рибарнице) и ученици школе.

 Маја 2009. године по четврти пут одржала се манифестација „Живети заједно”, са изложбом ручних радова 
и народних ношњи уз учешће извођача културно-уметничких друштава свих народа из Вршца.

ШКОЛСКА 2009/2010

 Од 12. до 15.10.2009. године гости школе су били професори из Стручне школе за привредне послове (при 
Caritasu) из Граца (Аустрија). Повод је био размена искустава професора обе школе посебно у раду са ученицима 
са посебним потребама. То је била новина у нашој школи, док се у школи у Грацу такав рад примењује више од 
10 година.

 12.12.2009. одржала се прва годишња конференција Удружења за развој биодинамичке пољопривреде на 
којој су учествовали гости из Немачке, Хрватске и Словеније.

 14.5.2010. одржана је мултикултурална манифестација „Живети заједно” са темом „Манастири и цркве, 
песници и сликари локалне заједнице”

ШКОЛСКА 2010/2011

 6.-7.11.2010. посета ученика и професора из Економске школе “Nitti” из Темишвара, Румунија.

 Школа је наставила сертификацију органске производње и сада је у другој години конверзије. Контролу и 
сертификацију другу годину за редом врши ОЦС Суботица.

 Остварена једнодневна екскурзија, посета Новосадском сајму 18.5.2011. Школа је имала свој штанд 17, 18. и 
19.5.2011. године , у оквиру „Serbia organica" , на коме је представила своја достигнућа у органској пољопривреди. 
Такође 18.5.2011. били смо представљени и на штанду Општине Вршац.

 Пројекат “ Европа за мир” је одобрен по конкурсу фондације „Сећање, одговорност, будућност”.  Учесници су 
били ученици школа из Дњепропетровска, Новосибирска, Бона и Пољопривредне школе из Вршца. Пројекат се 
реализовао у времену од 1.10.2010 - 8.10.2010. године у нашој школи.

 13. и 14.5. 2011. школа је представљена на „Ноћи музеја” у Етнографском музеју у Београду, где је постојала 
корелација између пољопривредне, прехрамбене и туристичке струке. Тема представљања је била „Винарске 
школе наше земље".
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 Четврти пут по реду манифестација „Рибљи специјалитети и здрава храна“ одржана је 9.12.2010. године у 
сарадњи са стручним већем туристичко – угоститељске струке.

 Српско-хемијско друштво организовало је (проф. Шљивић Љиљана) предавање под називом „Заштита 
животне средине – полимерни материјали“, које је одржано 7.4.2011. године. Предавач је био професор из 
Београда Слободан Јовановић.

 Пољопривредна струка је ван свог плана одрадила садњу и гајење органске соје у сарадњи са Институтом  
Тамиш.

 Поред редовног одржавања ванредних и специјалистичких испита,у школи се, у сарадњи са Заводом за 
запошљавање, одржала  обука за одрасле: „Производња органских производа у затвореном простору” коју су 
остварили наставници С. Жанплонг, С. Клиска и помоћни наставник У. Божанић од 2.6-11.7.2012.

ШКОЛСКА  2011/2012
 У оквиру пројекта Модернизација средњег стручног образовања школа је добила опрему као донацију 
Европске уније. Господин Тревор Кук, који је задужен за спровођење овог пројекта, био је у контроли у нашој 
школи. Обишао је рачунарски кабинет и констатовао да је опрема у исправном стању и да се редовно одржава и 
користи.

 Снимање видео материјала за предлог пројекта „Банатски хлеб из фуруне“.

 Инвестиционо пословни скуп „Биомаса – искуства Аустрије и потенцијали Србије“,

 Централно-европски форум за развој – ЦЕДЕФ, заједно са Трговинским одељењем Амбасаде Аустрије, а у 
сарадњи са Аустријским кластером пољопривреде – ААЦ, организовао је инвестиционо пословни скуп: „Биомаса 
– искуства Аустрије и потенцијали Србије“, 15.5.2012. године у оквиру Међународног пољопривредног сајма у 
Новом Саду. Професор Мирослав Цуца је заједно са градским менаџером за енергетску ефикасност господином 
Драгославом Добросављевићем представио студију изводљивости за изградњу котларнице која ће као   енергент 
користити биомасу.

 Систем за наводњавање је током пролећа проширен копањем новог бунара.

 Ученици ветеринарске струке су били учесници пројекта „За зеленије и лепше школе у Војводини” чији је 
организатор била АП Војводина.
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ШКОЛСКА 2014/2015

 Дан Европске сарадње – Решица, Румунија: 
ученици и наставници вршачких средњих школа уче-
ствовали су на прослави у Решици тако што су писали 
кратке радове на тему „Ја сам срећан/на у својој 
земљи, ја сам срећан/на у Европи”. Ученици наше 
школе учествовали су са три најбоља рада. Радови су 
презентовани у Решици, затим спаковани у временску 
капсулу и закопани до 2044. год

 Еко-патрола ради редовно, а уведена је новембра 
2014.

 Освојено прво место орача. Учесник ЛазаТрабијац

 У оквиру Агрико пројекта, одржан и организован 
Сајам пољопривредних произвођача 27.2.2015.у нашој 
школи. Организатори А. Месарош, У. Божанић

 Октобра 2015. договорена сарадња са пољо-
привредном школом из Јапана из места Кобе уз сара-
дњу и помоћ проф. Накана.

 Крајем априла 2015. у школској ресторан сали 
организована је изложба пекарских производа на којој 
су учествовале пекаре општине Вршац и ученици прве 
године смера пекар, који су изложили своје радове. 
 У реализацији манифестације учествовали су 
проф. Фако М., Попов М., Милованов С. и Димић Н.

 24.11.2014 члан стручног већа технолога, Нина 
Димић одржала је радионицу о НАССР систему и ње-
говој примени у малим и средњим предузећима. 
 Радионица је одржана у ресторан сали наше 
школе  у оквиру пројекта „Унапређење економске са-
радње у прекограничном региону Вршац - Градинари 
стимулисањем активности малих пољопривредних 
произвођача”.

 Тасић Драгица у сарадњи са ХМШ из Вршца орга-
низовала фестивал памети Дорис.

Сајам Брно, Чешка

Решица, Дан Европске сарадње
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ШКОЛСКА 2015/2016

 Школа је учесник у пројекта Danube –Networks for Europe(DANET). Професорка немачког језика Весна Пузин 
је била део пројекта као преводилац када су партнери из Немачке и Румуније били гости у октобру 2015. и марта 
2016. када је у посети био министар пољопривреде за зону Баден Виртемберг, Курт Мецгер. Професорка Весна 
Пузин је такође боравила у Немачкој јуна 2016. у склопу овог пројекта.

 Октобра 2015. представници школе, 10 професора и директор, боравили су у Чешкој у месту Храдец Кралове 
на позив директорке  ветеринарске школе. Професорка Бојана Француски је ишла у својсву преводиоца.

 Новембра месеца на Етно сајму хране и пића у Београду, наша  школа се представила својим производима. 
Ученици IV-2 са проф. Фако М.

 Отворена је „Наша мала пијаца“  у холу школе за потребе наставника и грађана

 Учесници смо у пројекту Danube-Networks for Europe (DANET). Октобра  су партнери у пројекту из Немачке 
(Улм) и Румуније (Темишвар) били гости  школе где се одржало предавање уз присуство ученика, на тему „Хлеб, 
вино и лековито биље“. Предавачи су  У. Божанић, И. Станић и С. Станковић. Преводилац на румунски језик била 
је А.Месарош.

 Током посете ученика Србије, који уче словеначки језик, Словенији од 13. до 18. 4.2016. Старц Здравко и 
Божанић Урош посетили су основне школе у местима Пишеце и Глобоко, Биотехнички школски центар у Новом 
Месту и Факултет за туризам у месту Брежице.

У нашој школи одвијају се следеће манифестације:

 - Дан школе

 - Светски дан језика

 - Прослава школске славе Светог Саве 27.1.

 - Прослава славе школе Светог Трифуна 14.2.

 - Oцењивање квалитета вина и јаких алкохолних пића 
  поводом Св.Трифуна

 - Професионална оријентација

 - Обележавање важних међународних датума

 - Крос РТС – а

 - Турнир у малом фудбалу

 - Турнир у мешовитој одбојци

 - Изложба пекарских производа
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 - Учешће на манифестацији „Дани  бербе грожђа“ (традиционално од 2005. г.)

 - Учешће на Вино – фесту (од почетка манифестације, 11 год.)

 - Празничне ђаконије (6 година уназад)

 - Виртуелни сајам – Сајам виртуелних компанија у Темишвару, у који су укључени скоро сви актери         
             
ШКОЛСКА 2016/2017

 Наша школа ове године је била домаћин градске Светосавске академије. Покровитељ академије био је град, 
гости академије били су хор Музичке школе „Јосиф Маринковић“ и хор „Распевани професори“. У организацију 
академије и Светосавског бала били су укључена сва стручна већа наше школе, а главни организатори свега биле 
су Татјана Гуга, Александра Молнар, Душица Ћирин и директор школе Срђан Клиска.

Светосаваска академија у организацији Пољопривредне школе, 
Центар Милениум 2017.
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 „Живети заједно“ мултикултурална манифестација под покровитељством Покрајине. Ове године одржана 
под називом „Мултикултуралност – богатство наше средине“. Манифестацију организовале Александра Молнар 
и Душица Ћирин. Своје наслеђе приказало је 8 културно-уметничких друштава Вршца и околине.

 130 година од рођења архитекте Брашована – 25. маја обележено је 130 година од рођења знаменитог 
архитекте Драгише Брашована, који је пројектовао школску зграду и пројекат поклонио Вршцу. О животу и раду 
архитекте говорили су ученици, некадашњи ученици и професори а презентацију је одржала архитекта Снежана 
Вечански, родитељ нашег ученика чиме је показана успешна сарадња родитеља и школе. Организатори догађаја 
Душица Ћирин и Здравко Старц.

 29. 12. 2017. свечано је отворена хемијска лабораторија уз присуство свих медија.

 Школа је учествовала на пројекту Ерасмус + модул А2, мобилност ученика где су повезане три школе из три 
различиите земаље: Чешке (носиоц), Италије и Србија ( наша школа). Учествовале су Д. Ћирин и Б.Француски.

ШКОЛСКА 2017/2018

 Пројекат „Проширење Агрико мреже у прекограничном региону Оравица – Бела Црква”  (АГРИКО 2). Школа 
учествовала као организатор едукативних радионица од 2018. до 2021. и још увек траје пројекат јер је продужен. 
Радионице одржаване и у Белој Цркви и у нашој школи. Овде су теме биле везане за воћарство и виноградарство 
(болести и штеточине и прерада и чување воћа и грожђа), и како започети посао у пољопривреди, као и о новим 
стандардима у сточарству. Наши професори су држали радионице и обуке: Иван Станић, Нина Димић, Срђан 
Клиска, Ана Месарош и Урош Божанић.

 Током 2018. код Покрајинског секретаријата за пољопривреду конкурисано је за набавку једне тракторске 
приколице, носивости 10 т, сејалице за сунцокрет и кукуруз  и ограђивање воћњака и винограда у првој фази. 
Школи  су одобрена средства у пуном износу који је тражила, а што је приближно 2 милиона динара. Наведена 
опрема ће у школу стићи током септембра 2018. 

 Септембар- У оквиру сарадње са немачком покрајином Баден Виртемберг, а под покровитељством 
Покрајинског секретаријата за пољопривреду, наши ученици Коста Јовановић и Снежана Лукачев били су у 
студијској посети овој покрајини.

 „Мултикултуралност – богатство наше средине“ мултикултурална манифестација под покровитељством 
Покрајине и ове године је одржана под називом. Манифестацију организовале Александра Молнар и Душица 
Ћирин. Своје наслеђе приказало је 6 културно-уметничких друштава Вршца и околине. Тема је била: Националне 
кухиње.

 Обележен је Европски дана језика 26.09.2018. – ученици су припремили паное и читали одговарајуће садржаје 
на тему језика, a ученици који уче јапански језик као изборни предмет су у оквуру сарадње са пољопривредном 
школом из Јапана, направили кратак филм о активностима наше школе

ШКОЛСКА 2018/2019
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 Септембар- Ученици Раде Ђукић и Алекса Јовановић били су представници школе у Баден Виртембергу у 
Немачку, под покровитељством Покрајинског Секретаријата Војводине, министарства за пољопривреду. Ове 
школске године је ишао и један професор. Представник је била проф. А.Месарош.

 19.10.2108 обележен је Дан здраве хране у градском парку, проф. Попов Марјана, овом приликом су дељене 
школске јабуке

 Међународно математичко такмичење Кенгур без граница оджано је 21.03.2019. На овом такмичењу 
учествовали су следећи ученици: Владана Тешевски ( 50.25) Гаврило Зубац (33.75), Саболч Сабо ( 33.75), Јелена 
Илинчић ( 91.75), Мирјана Поповић ( 68), Инес Слацки Радак ( 65).

 На такмичење из књижевности (Књижевна олимпијада) ове године ишла је ученица Слађана Вулеташ III-4 
(ментор проф. Душица Ћирин), која је освојила прво место на општинском такмичењу, али на окружном се није 
пласирала даље.

 Наши ученици су и ове године учествовали у квизу ,,ФИМЕК награђује знање,, и постигли запажен успех. 
Ученици који су учествовали на такмичењу су: Јелена Илинчић, Јована Боројевић и Ана Приврацки.

ШКОЛСКА 2019/2020

 08.11.2019. У Вртићу је реализован пројекат „Пропрема здраве хране“ у којем су учествовали проф. Попов М.  
и ученици I5 и  I7.

 23. Новембра организовано је пошумљавање дела вршачког брега у организацији града. Наши ученици су 
учествовали у акцији у пратњи директора Срђана Клиске и проф. Сич Јана и Снежане Месицки. 

 Празничне ђаконије, одржане су у хотелу „Србија“ 14.12.2019. У припреми и реализацији учествовали су 
проф. Попов М., Фако М., Милованов С. са ученицима пекарима. Школа је добила Диплому за учешће на изложби 
Славска погача. 
 Школска слава „Св Трифун“, одржана 27.02.2020. (због епидемије грипа). У реализацији су учествовали 
сви чланови стручног већа. Димић Н. и Миловић В. учествовали су у организацији анализе узорака и изложби 
узорака.  Ученици пекари направили су славски колач и погачу.

 12. 03. 2020. одржано је саветовање за индивидуалне произвођаче вина и јаких алкохолних пића. Миловић В.
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Традиционални штанд школе на Грожђебалу

Посета  Немачкој ученика и  професора 2018. године

Традиционална резидба воћа у манастиру Месић

Традиционална посета сајму књига
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У школској 2014/2015

 На конкурсу „Јапан у мојим очима“, ученица 
Кристина Чикара освојила је прво место. Кристина 
је, такође, на конкурсу „Слобода нема цену“, у 
организацији СУБНОР-а Вршац, освојила прво место. 
Ту није крај Кристининим успесима, те је она поводом 
обележавања 160 година од рођења Михајла Пупина на 
конкурсу „Михајло Идворски Пупин у сусрету са мном“ 
похваљена за најбољи рад у конкуренцији средњих 
стручних школа. Затим је рад Кристине Чикаре ушао 
у првих сто радова у штампаном зборника издавачког 
центра „Српска кућа“ поводом конкурса за афирмацију 
младих писаца. Кристини је на свим овим конкурсима 
менторка била проф. Душица Ћирин. 
- На међународном Сајму виртуелних компанија у 
Темишвару ученичка компанија Локомотива Травел 
проглашена је за најуспешнију на сајму освојивши 
прво место за најуспешнијег продавца, затим треће 
место за штанд и треће место за  маскоту компаније. 
Ментори су били проф. Сања Лековски и проф. Саша 
Радивојевић.

У школској 2015/2016

 Ученици који су били чланови литерарне секције 
у овој школској години постигли су значајне резултате. 
И ове школске године ученица Кристина Чикара је 
на најбољи начин промовисала школу. Она је на 
конкурсу Друштва за српски језик који се спроводи на 
републичком нивоу освојила треће место писменим 
задатком на тему „Стерија - наш савременик“. Кристина 
је и на конкурсу Руског дома на тему „Породица“ 
освојила прво место. Такође, њен рад ушао је у Зборник 
књижевног стваралаштва младих Србије и дијаспоре. У 
овом Зборнику нашла се и песма наше ученице Сање 
Товарницки. Још један успех наших младих писаца 
литерарне секције  постигла је ученица Магдалена 
Крунић Камбер освојивши треће место на литерарном 
конкурсу Отаџбина и слобода - прошлост, садашњост 

Успеси наших ученика
као одраз целовитог 
образовања 
у Пољопривредној школи 
„Вршац“

Да Пољопривредна школа „Вршац“ 
негује целовито образовање, које подједнак 
акценат ставља како на стручне, тако и нa 
општеобразовне предмете, доказ су успеси 
наших ученика из разних области. 

 Наиме, колектив школе негује идеал целовите 
лич-ности, у ком је свака област подједнако важна и 
свако знање је драгоцено. 
Конкретно говорећи о успесима наших ученика, 
можемо се осврнути на оне скорашње, који су нам, у 
овом моменту, у свежем сећању.

У школској 2010/2011 години:

 У оквиру ваннаставне активности на конкурсу о 
ћирилици, а поводом Дана Ћирила и Методија, наш 
ученик Томислав Станисављевић пласирао се на прво 
место саставом на тему „Од Мирослављевог јеванђеља 
до Ива Андрића“ 24. маја 2011. године. Менторка му је 
била проф. Татјана Гуга. 
 На конкурсу свих Пољопривредних школа, а у 
организацији Пољопривредне школе „Рајко Боснић“ у 
Букову, наша ученица Адела Курунци освојила је друго 
место са своје три песме 8. маја 2011. године. Менторка 
је била проф. Душица Ћирин. 
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У школској 2017/2018 
 Ученица Кристина Чикара је, након бројних, 
раније стечених, литерарних постигнућа зашла и 
у филозофске воде, те се пласирала на републичко 
такмичење из Филозофије СОФИЈА, у организацији 
Српског филозофског друштва и Пожаревачке гим-
назије. Кристина је на том такмичењу имала задатак 
да на енглеском језику напише аргументовану фило-
зофску анализу на тему коју су ученици добили на лицу 
места. На овом такмичењу, Кристина се пласирала 
међу 15 најбољих младих филозофа Србије, а уједно, 
ово је био први пут у историји, не само наше школе, 
већ и Града Вршца, да се из филозофије узима учешће 
на овом нивоу такмичења. Кристинина менторка била 
је проф. Марија Митрованов.
 На такмичењe из књижевности (Књижевна олим-
пијада) ове године ишле су ученице: Александра 
Вулетић I-4, ментор Татјана Гуга, Слађана Вулеташ II-
4, ментор Душица Ћирин, Јелена Илинчић и Мирјана 
Поповић III-4,  ментор Александра Молнар. Ученице 
трећег разреда пласирале су се за окружни ниво 
такмичења.
 Александра Молнар водила је ученице Јелену 
Илинчић и Мирјану Поповић III-4 на  окружно  такми-
чење Књижевна олимпијада које је одржано у Панчеву 
14.04.2018. Ученице су том приликом показале добро 
знање из књижевности. Мирјана Поповић је освојила 
треће место.
 Ова школска година била је успешна и за ученике 
смера пекар. Наша ученица Наталија Преда, III5, 
остварила је запажене резултате у изради славске 
погаче на локалној манифестацији ,,Празнчичне 
ђаконије,,  ментор јој је била проф. Слађана Милованов, 
док је ученица Злата Томаш II 5, учествовала на 
такмичењу младих пекара ,,Пекаријада” одржаном у 
Београду. Ментор јој је била проф. Марјана Попов. 
Наша ученица Катарина Херцег IV 2, је на такмичењу 
прехрамбених техничара, одржаном у Крушевцу, 2018. 
год.  освојила шесто место. Катаринина менторка била 
је проф. Нина Димић. 

и будућност на тему „Клањам се вашим сенима, драги 
преци“. Менторка ученицама била је проф. Душица 
Ћирин.
 На међународном Сајму виртуелних компанија у 
Темишвару ученичка компанија Get a Way добила је 
награду за најбољи штанд, а хотел по имену Paradiso 
проглашен је најбољим продавцем.
 На републичком такмичењу у стрељаштву 
Школска олимпијада у Врању, наша ученица Јована 
Стојадиновић освојила је друго место у дисциплини 
ваздужна пушка.
 На такмичењу у дизању тегова у ШЦ „Никола 
Тесла“ ученик Пољопривредне школе „Вршац“, Никола 
Лилин, освојио је прво место.

У школској 2016/2017

 Учешћем на конкурсу за Зборник за књижевно 
стваралаштво младих Србије и дијаспоре, радови на-
ших ученица Сање Товарницки и Ане Костић уврштени 
су у овај зборник. Њихова менторка била је проф. 
Душица Ћирин
 На конкурсу Дани ћирилице у Баваништу прву 
награду за литерарни рад на тему „Мајка“ добила је, 
сада већ највише награђивана, Кристина Чикара, 
чија је менторка била проф. Душица Ћирин. На истом 
конкурсу друго место освојила је ученица Рената 
Месарош за ликовни приказ српске бајке. Ренатина 
менторка била је проф. Александра Молнар.
 Ове године је још једна ученица смера туристички 
техничар, Марија Освалд, учествовала на Општинском 
такмичењу из граматике и освојила треће место. 
Менторка јој је била проф. Татјана Гуга.
 У Пољопривредној школи у Рековцу одржано 
је републичко такмичење ученика средњих пољо-
привредних школа из математике. 
У овом такмичењу учествовали су ученици наше 
школе Сава Стојков и Стеван Брзнеј. Њихова менторка 
била је проф. Драгица Тасић
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У школској 2018 /2019 

 На локалној манифестацији „Празничне ђаконије” ученик смера пекар, Милан 
Маринковић III 5, остварио је запажен резултат у изради славске погаче. Менторка 
му је била проф. Мирјана Фако. 

У школској 2019 /2020 

 На такмичењу из књижевности (Књижевна олим-пијада) ове године ишле су 
ученице: Александра Вулетић III-4 (ментор проф. Татјана Гуга) и Слађана Вулеташ 
IV-4 (ментор проф. Душица Ћирин), а на такмичење из граматике ишао је ученик II-1 
Милош Медић (ментор проф. Татјана Гуга). 
Ученици су се припремали за међународно такмичење ,,Кенгур без граница" али се 
оно није одржало због пандемије. 
 Ученици наше школе учествовали су и на  Фимек-овом такмичењу које се 
одржало у Новом Саду. Припреме водила Душица Ћирин у виду тестова из опште 
културе и информисаности. Ученици пласирани као други у групи, што нас није 
одвело у полуфинале.
Кошаркаши су на општинском такмичењу освојили треће место.
                                                                                                                                               
 На општинском такмичењу одбојкаши и одбојкашице су  освојили треће место.
Проф. Еуђен Чебзан Земан је водио секцију фуд-бала, а ученици су освојили друго 
место на општинском такмичењу. Taкмичење у  рукомету је планирано за другу 
половину марта, које није одржано због увођења варедног стања и корона вируса.
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Радови на ревитализацији школске економије
  Од 2014. године интензивно се ради на реви-
тализацији пропалих и опустелих објеката и простора 
економије Пољопривредне школе ,,Вршац”. Како 
би школу учинили атрактивнијом за ученике, али и 
видљивијом у граду међу ученицима и грађанима, 
интензивно се радило на поправљању стања на еко-
номији школе на којој праксу обављају ученици 
пољопривредне и прехрамбене струке. Током 2015. 
године бетониран је први део машинског дела 
економије који никада није имао чврсту подлогу 
од оснивања школе. Исте године пластеници су 
пресељени са неусловног дела сточарства у део школе 
код машинског круга. Уједно је замењена фолија и 
урађен комплетан систем за наводњавање.
  Од 2014. до 2021. године, поред набавке нових 
машина преко ЕУ пројекта и конкурса АП Војводине, 

Унапређење услова рада
и образовања
Пољопривредне школе
„Вршац“

  Последњих неколико година долази до зна-
чајног унапређења услова рада школе. Врше се 
инвестиоциона улагања у школску зграду, економију 
школе, наставне кабинете, механизацију и другу опре-
му, а све у циљу побољшања услова за образовање 
ученика. Школу треба учинити популарнијом, привући 
што већи број нових ученика и обезбедити јој високо 
место у локалној средини у којој постоје још три средње 
школе. Један од начина за то је управо овакав начин 
рада, како би обезбедили сигурну будућност школе.
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мреже. Школски трактор ИМТ539 и комбајн Змај 142 
су потпуно репарирани и реконструисани. Овим 
улагањима су спасени од пропадања, изгледају у 
потпуности као нови и обављаће своју функцију и 
у наредним годинама. Током 2019. комплетно је 
сређен подрум на економији школе, који је раније 
био реконструисан, али је углавном био коришћен 
као магацин. Враћен му је стари сјај и сада је то један 
од репрезантативнијих делова школске економије. 
Извршена је реконструкција комплетне електричне 
мреже на објектима на економији у 2020. години, која 
је до тада била у потпуности нефункционална. Прошле 
године је потпуно реконструисан кров на објекту 
радионице за поправку машина, а исти објекат је и 
измалтерисан, окречена је фасада и уређена спољна 
столарија и постављени олуци. Тада је и уређен је 
простор за раднике школе који су добили чајну кухињу 
са топлом водом.
 Након реконструкције објеката на економији, 
адаптиран је простор у коме је постављена лаобора-
торија за испитивање прскалица пољопривредних 
произвођача. Школа је крајем децембра 2014. 
године од Министарства пољопривреде добила на 
коришћење опрему за испитивање прскалица вредну 
око 40.000 евра. Лабораторија је почела са радом маја 
2015. године.

школа је сопственим средствима оградила сав простор 
економије, који је до 2015. био потпуно неограђен. 
Реконструисане су две зграде на сточарству и усељене 
животиње којих није било од 2010. године. Сточарство 
Пољопривредне школе тренутно у објектима има коко-
шке, гуске, патке, морке, магарце, мангулице, овце и козе.
 Срушени су потпуно девастирани објекти на 
економији који више нису могли да се поправе, 
земљиште је раскрчено и сада су то пашњаци или 
обрадиве површине. Такође, искрчене су знатне 
површине које су биле под шумом и жбуњем, те 
некорисне за школу. Данас су то обрадиве површине 
које дају добре приносе. Радило се и на унапређењу 
воћарства, па је
подигнут потпуно нов, савремени воћњак, са против-
градном мрежом и системом за наводњавање.

  Захваљујући АГРИННО пројекту, монтиран је нај-
савременији пластеник, такозвани паметни пласте-
ник, који има могућност управљања путем интернет 
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Живковић и Владимир Станојев, члан Општинског 
већа за образовање, су том приликом посетили школу 
и обишли радове. Владимир Станојев, предочио је 
да вредност радова износи око три милиона динара, 
а да су средства обезбеђена из самодоприноса. 
Предвиђен је и новац за израду студије изводљивости 
ревитализације старе зграде школског интерната, 
који планирамо поново да оживимо. Након обављених 
радова на реконструкцији електричних инсталација, 
окречена је школа, офарбана столарија и радијатори. 
Била је жеља целог колектива да радни простор за 
ученике и наставнике буде пријатан за боравак и рад.  
 
Средства за ове радове су била обезбеђена путем 
самодоприноса. Средствима добијеним на конкурсу 
од стране Покрајинског секретаријата за образовање, 
учионице су опремљене пројекторима и белим 
таблама. 

Реконструкција електричних инсталација, 
2015. године
  Изградња зграде Пољопривредне школе зав-
ршена је 1961. године. Повремено су извођени радови 
на реконструкцији и поправке на згради, али године 
су доносиле све више проблема. Стара електрична 
инсталација је изазивала озбиљне проблеме. Управо 
због тога урађена је реконструкција електричних 
инсталација у школи 2015. године. Директор школе 
Срђан Клиска је том приликом изјавио: „Често смо 
имали кварове, долазило је до прегревања и искакања 
склопки и осигурача, а чак смо имали и варничење, 
што је било врло опасно. Сада је то иза нас. 
  Нову школску годину ћемо дочекати у потпуно 
новом руху, јер ће све учионице бити мултимедијалне. 
Осим што ће бити постављене штедљиве сијалице 
и паник лампе, инсталираћемо и пројекторе на 
плафонима који ће се рефлектовати на белим таблама, 
а свака учионица ће имати и рачунар.” Представници 
локалне самоуправе, председик Општине Чедомир 
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  По завршетку радова формиране су две хемиј-
ске лабораторије по најсавременијим школским стан-
дардима и спремиште за скупе инструменте и опасне 
материје, чиме је значајно осавремењена настава 
хемијских и технолошких предмета, као и услови за 
лабораторијске вежбе. Ова инвестиција је износила 
приближно два милиона динара и остварена је 
средствима самодоприноса грађана Вршца.

Реконструкција хемијске лабораторије,
 октобар 2016. 
  Октобра месеца 2016. године Пољопривредна 
школа Вршац започела је радове на реконструкцији 
хемијске лабораторије. Досадашња привремена 
лабораторија налазила се у сутерену школе и није 
имала услове за безбедан рад, а била је и слабо опрем-
љена. У сутерену се налазила као привремено ре-
шење, пошто је грађевинска инспекција забранила 
рад лабораторије у објекту поред школе, такозваном 
Гамбринусу, из разлога што је део зида почео да се 
обрушава услед дотрајалости.

Новопројектовани изглед спољасњости сколе за реконструкцију (пројекат из 2019. год)

141



су средства у кратком року и пројекат је урађен. На 
тендеру  је посао добила новосадска фирма ЕГИНГ. 
Током 2019. године сва пројектна документација је 
усаглашена и одобрена.
  Ове године реконструише се део женског интер-
ната, који ће служити као простор за гардеробу 
ученика на пракси, уређује се тоалет, две канцеларије 
за наставнике и једна учионица за ученике на пракси.  
  Очекује се и почетак радова на изградњи потпуно 
новог хангара за пољопривредне машине за који је 
урађен пројекат, добијена сагласност АП Војводине и 
обезбеђена новчана средства.

Пројекат ЕУ oпремања средњих пољопривредних 
школа у Србији од 2016. до 2021. године
 Пољопривредна школа је током 2016. и 2017. 
године била део великог пројекта ЕУ који је предвиђао 
опремање пољопривредних школа Србије свом по-
требном опремом која недостаје. Пројектом је била 
предвиђена набавка пољопривредне механизације 
и лабораторијске опреме. У једном тренутку је дошло 
до застоја у реализацији пројекта, али је настављен 
2019. Пројекат је окончан је 2021. године, а добијена 

Израда пројекта комплетне реконструкције
Пољопривредне школе „Вршац” - 2018. година 
  На позив Канцеларије за управљање јавним 
улагањима Владе Републике Србије градовима   и оп-
штинама у Србији да предају предлоге пројеката 
за реконструкцију  јавних објеката, град Вршац, 
односно канцеларија ЛЕР-а, тражила је од свих јавних 
установа у граду пројекте које су израдили. Директор 
Пољопривредне школе „Вршац“, Срђан Клиска, имао 
је информацију да ће се нешто овако десити и већ уна-
пред је тражио новац да се уради пројекат 
реконструкције фасаде школске зграде са израдом 
енергетског пасоша од тадашње чланице Већа за 
просвету града Вршца, Маријане Голомејић. Госпођа 
Голомејић је увидела значај овог пројекта и прихвати-
ла је да се обезбеди новац за ову намену. 
  Тако је школа, једина у граду, преко канцеларије 
ЛЕР-а конкурисала за ова средства. Пројекат је прих-
ваћен и убрзо су из Београда дошли представници 
Канцеларије и наложили да се уради додатна пројект-
на документација за целокупну реконструкцију 
школе. Град Вршац је ово подржао и захваљујући 
градоначелици Вршца Драгани Митровић обезбеђена 
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је следећа опрема: тањирача, дизалица, прскалица, 
роло-балирка, балирка за мале бале, пнеуматске 
маказе за воћарство, таруп ускоредна сејалица и друга 
вредна опрема. Хемијска лабораторија је опремљена 
са 10 стандардних микроскопа, 2 микроскопа са 
могућношћу сликања камером, колориметром, 
центрифугом, грејном плочом и 2 рефрактометра.

Опремање школе механизацијом 
средствима Покрајинског секретаријата 
за пољопривреду, шумарство и водопривреду 
  Од 2015. године Покрајински секретаријат 
за пољопривреду, шумарство и водопривреду из 
Новог Сада редовно расписује конкурс намењен 
средњим пољопривредним школама из Војводине 
за набавку нове пољопривредне механизације. 
Конкурсом је предвиђена исплата у вредности целе 
машине без ПДВ-а. Пољопривредна школа „Вршац” 
конкурисала је скоро сваке године и зановила готово 
сву пољопривредну механизацију. Овим средствима 
набављени су: трактор Беларус 1025 (105 коња), 
сејалица широкоредна, растурач минералног ђубрива, 
тракторска приколица, плуг, фреза пипалица, воћарска 
платформа, тањирача, Кембриџ ваљак.

Међународна сарадња 
Пољопривредне школе „Вршац”
  Један од првих облика међународне сарадње било 
је школовање ученика из Нигерије у Пољопривредној 
школи седамдесетих година. Новим пројектима школа 
обнавља међународну сарадњу од 2001. године. 
Тада је директорка школе била Светлана Радојковић. 
Успоставља се сарадња са Пољопривредном школом 
у Чакову (Жупанија Тимиш, Румунија) и том приликом 
у посету Румунији одлази 15 ученика и 4 професора, 
који размењују искуства са колегама и ученицима и 
посећују већи број привредних и пољопривредних 
добара те жупаније. Наредне године уследила је 
узвратна посета делегације школе из Чакова. Ученици 

и професори Стручне школе за привредне послове 
из Граца (Аустрија) били су гости 2007. године у 
оквиру манифестације „Живети заједно”. У складу са 
темом „Ускршњи обичаји народа који живе у Вршцу” 
представили су своје ускршње обичаје. Новембра 2007. 
године ученици Економске школе „Нити” из Темишвара 
учествују на манифестацији „Рибљи специјалитети и 
здрава храна” у организацији Пољопривредне школе 
„Вршац“. У периоду од 12. до 15. октобра 2009. године 
гости школе су били професори и ученици Стручне 
школе за привредне послове из Граца (Аустрија). 
Повод је био размена искустава професора обе 
школе, посебно у раду са ученицима са посебним 
потребама. То је била новина у нашој школи, док се у 
школи у Грацу такав рад примењивао већ више од 10 
година. Школу 2010. године поново посећују ученици 
и професори  Економске школе „Nitti” из Темишвара. 
Пројекат „Европа за мир” одобрен је програмом 
фондације „Сећање, одговорност, будућност” где су 
учесници били ученици школа из Дњепропетровска, 
Новосибиркса, Бона и ученици Пољопривредне школе 
из Вршца. Пројекат се реализовао у Пољопривредној 
школи „Вршац“ у периоду од 1.10.2010. до 8.10.2010. 
године.
  У оквиру традиционалне сарадње између покра-
јине Војводине, односно Секретаријата за пољоприв-
реду, водопривреду и шумарство, и покрајине Баден-
Виртенберг у Немачкој и њихове Канцеларије за 
пољопривреду и рурални развој, ученици наше шко-
ле ишли су на седмодневно студијско путовање у ову 
земљу више година заредом од 2015. године. 
  Ова путовања имала су за циљ упознавање 
наших младих пољопривредних техничара са 
најсавременијим принципима пољопривредне произ-
водње, упознавање са последњим иновацијама у 
пољопривредној техници, аграрном туризму и марке-
тингу и пласману пољопривредних производа.
  Заједно са нашим ученицима пут Немачке ишли 
су и најбољи ученици пољопривредних смерова и 

143



центра региона Храдец Карлове. Тада је постигнут 
и конкретан договори са Пољопривредном школом 
из Хорица, заједничко учествовање на конкурсима 
Еразмус плус програма. На позив Пољопривредне 
школе из Хорица, као водећег партнера на конкурсу 
Еразмуса 2017. године, наша школа партнерски 
аплицира. Пројекат СТАР 2 бива одобрен од стране 
европске комисије. Међутим, Србија тада још увек није 
била равноправни члан овог програма и нисмо могли 
да добијемо финансијска средства за спровођење 
нашег дела у пројекту. С обзиром да се инсистирало 
на даљој сарадњи, чешка школа је финансирала пут 
наших професорки Душице Ћирин и Бојане Француски 
на први састанак чланова тима који су учествовали 
на том пројекту. Пошто је даље требало да се сами 
финансирамо, одустали смо од пројекта са великим 
жаљењем.
  Новембра 2015. директор школе, заједно са 
представницима Општине Вршац, одлази у Темишвар 
у школу Ф.С. Нити ради договора око заједничког 
конкурисања за ИПА средства за изградњу интерната 
и тада потписује протокол о сарадњи.
  У посету школи децембра 2015. године долази 
професор са Осака Универзитета, господин Такеши 
Накано, са којим се договара конкретна сарадња око 
размене и узгоја биљака са Пољопривредном школом 
из Кобеа (Јапан).  Проф. Накано је уједно и замољен 
да отвори манифестацију Дани Јапана у згради 
Конкордије, на којој је учествовала и наша школа.
  Два ученика смера кувар, професор Јано Сич 
и директор школе Срђан Клиска учествовали су на 
Међународном фестивалу хране „Баревна планета” 
у граду Усти над Лабом од 7.9. до 9.9. 2016. године. 
Ученици су на фестивалу приказали храну из наше 
земље.
 Ученици смера кувар из Теплица, Чешка Република, 
били су гости наше школе 16.9. и 17.9.2016. године. 
Заједно са својим професорима куварства, нашим 

осталих војвођанских пољопривредних школа, а све о 
трошку Немачке покрајине Баден - Виртенберг.
  Поводом Дана Европске сарадње (9.09.2014. – 
Решица, Румунија) ученици и наставници вршачких 
средњих школа учествовали су на прослави у Решици. 
тако што су писали кратке радове на тему „Ја сам срећан/
на у својој земљи, ја сам срећан/на у Европи”. 
  Ученици наше школе учествовали су са три 
најбоља рада. Радови су презентовани у Решици, затим 
спаковани у временску капсулу и закопани до 2044. 
године. Том приликом уручена нам је и захвалница за 
учешће и сарадњу. Организатор за нашу школу била је 
професорка Душица Ћирин.
  Октобра 2014. успостављена је сарадња са Вете-
ринарском школом из Чешке Републике. Након 
успостављене сарадње 2014. године, октобра 2015.
наставници Пољопривредне школе Ана Месарош, 
Славица Станковић, Маријана Попов, Саша Ради-
војевић,  Иван Станић,  Бојана Француски,  Душица Ћирин 
и директор Срђан Клиска одлазе у посету Ветеринарској 
школи у Храдец Кралову, приликом које су се упознали 
са системом школовања у Чешкој. Обилазе и друге 
школе, а примљени су и као гости Административног 
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Пољопривредна школа Вршац се у овом пројекту 
показала као одличан и поуздан партнер а  више 
пута је била похваљивана од тадашњег вође 
пројекта господина Предрага Рајића, из Покрајинског 
секретаријата за пољопривреду. 
  По завршетку овог пројекта током 2019. писан 
је сличан пројекат АГРИННО 2, који се бави узгојем и 
прерадом лековитог биља. Пољопривредна школа 
„Вршац” је као одличан партнер поново изабрана од 
стране АПВ, а поред наше школе у пројекту је поново 
и школа  из Футога, али и школа из Сомбора као нови 
партнер. Реализација пројекта је због пандемије 
КОВИД-19 вируса почела тек у 2021. години. 
  Овај пројекат предвиђа формирање засада лекови-
тог биља и добијање сушаре за сушење биља. Такође 
су одржане радионице у школама у Мађарској на исте 
теме као и код нас у Србији.

ученицима  и професорима смера кувар спремали 
су традиционална чешка јела и представили их у 
оквиру штанда Пољопривредне школе на Данима 
бербе грожђа. Јела су припремана у кухињи ресторан 
сале наше школе, која није ни приближно добра као 
њихова, али уз добру вољу и организацију успешно 
је завршена припрема хране. Ова посета представља 
наставак сарадње договорене са школом из Теплица, 
у којој су наши ученици боравили недељу дана пре. 
Сарадња је успостављена уз помоћ удружења „Чешка 
беседа”. Као наставак сарадње школа из Теплица је 
предложила одлазак наших студената на наставак 
школовања у Чешку Републику потпуно бесплатно 
на неколико месеци, уз могућност да се по завршетку 
школовања и запосле у Чешкој.
Делегација Биотехничке школе из Крања (Словенија) 
примљена је 15.10.2016. и разговарано је о будућој 
сарадњи и што скоријем одласку делегације 
Пољопривредне школе у Словенију.

ИПА ПРОЈЕКТИ АГРИННО И АГРИННО 2
  Агринно пројекат је 2017. године иницирао 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, шумар-
ство и водопривреду, а замишљен је као ИПА 
међународни пројекат прекограничне сарадње 
Србије и Мађарске. Пројекат је почео да се реализује 
2018. године. Идеја пројекта је била интензивирање 
пољопривредне производње на малим површинама 
у виду савремене пластеничарске производње. За 
овај пројекат АПВ је требала да формира 3 инкубатора 
по Војводини. На први састанак позване су све 
пољопривредне школе из Војводине, а касније су 
према проценама изабране три, а то су школе из 
Вршца, Футога и Руме. 
  Пројекат је предвиђао поред постављања 
пластеника и покретања производње, као и 
десетак радионица у свакој школи и исто толико 
одлазака у Мађарску  у  град Сегедин на радионице. 
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траженијих за упис у Вршцу. Све што ми данас можемо 
да чујемо, прочитамо или видимо у овој школи резултат 
је мотивисаности, елана и заједничких активности 
једне велике породице - како запослени често воле да 
истакну. Школа броји укупно 74 запослених, од чега 
је 51  наставник, на челу са директором школе. Овај 
колектив периодично се састаје како би анализирао 
постигнућа спрам раније конципираних планова. 
Уочи уписа нових првака наставници стручних 
предмета обилазе основне школе и информишу 
осмаке о образовним профилима, за које је школа увек 
отворена за обилазак и упознавање са потенцијално 
будућим наставницима. Све ово, годинама уназад, 
препознају и родитељи, али и осмаци. Тако да данас 
Пољопривредна школа „Вршац“ има 422 редовна 
ученика, који су распоређени у 18 одељења. 
Школа образује ученике за два подручја рада, а то су: 
Пољопривреда, производња и прерада хране, у оквиру 
којег се образују пољопривредни и прехрамбени 

Упис ученика у први разред, јул 2021, године

Пољопривредна школа 
,,Вршац“ - данас

... је модерна школа 
у сваком смислу те речи. 
Показатељи те чињенице су бројни: 
попут савремено опремљене школске 
економије, модерно опремљених
лабораторија, развијених 
професионалних пракси, 
као и добром попуњеношћу 
свих смерова већ у првом уписном року.

 Свакако да су за то, пре свега, заслужни посвећени 
запослени који су уз велики труд и одрицања заједно 
постигли да је Пољопривредна школа једна од 
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сопствену пригоду за прославу, част и окупљање свих 
поштоваоца рада и струке у Пољопривредној школи. 
Наиме, прослава св. Трифуна, заштитника школе, 
редовно се обележава пригодним програмом, када се 
одржава и традиционална манифестација Оцењивања 
вина и јаких алкохолних пића на којој је сваке године 
све више учесника из целог региона. 
Ученици имају и могућност додатног ангажовања 
кроз радразних секција, намењених да подстичу како 
њихов интелектуални развој и развој мишљења, тако 
и развој социјалних и комуникационих вештина, које 
су од великог значаја за њихово радно ангажовање 
и функционисање у савременом свету. Пчеларска 
секција им омогућава да усвоје знања и вештине 
потребне за гајење пчела и производњу меда, док се 
у оквиру секције из прехрамбене технологије ученици 
баве испитивањем квалитета меда, вина и јаких 
алкохолних пића, те припремом зимнице без конзер-
ванса. 

техничар кроз четворогодишње школовање, те руко-
валац - механичар пољопривредне технике (РМПТ) и
пекар кроз трогодишње школовање и Трговина, 
угоститељство и туризам, у оквиру којег се обра-
зују туристичко- хотелијерски техничар кроз четво-
рогодишње школовање и кувар кроз трогодишње 
школовање. Поред редовне наставе, у школи се обра-
зују и вандредни ученици, а ради се и преквалифика-
ција, доквалификација, те специјализација за одређе-
не образовне профиле. 
Током школовања наши ученици имају прилику да 
усвоје нова знања и вештине не само током редовне и 
практичне наставе, већ и кроз рад и ангажовање у мно-
гим ваннаставним активностима. 
Школа традиционално узима учешће у свим 
културним и туристичким манифестацијама које орга-
низује Туристичка општина Вршац, као што су: Дани 
бербе грожђа, Празничне ђаконије, Дани младих 
вина, Магична јесен и др. Осим тога, школа има и 
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јинског секретаријата за образовање и партнера, 
кроз аплицирање на пројектима константно ради и 
на адаптацији и осавремењивању школске зграде, 
помоћних просторија и припадајућег простора око 
школе. Наводећи неке од реконструкција, можемо 
да истакнемо потпуно обнављање дела бившег 
женског интерната који је стављен у функцију школске 
економије. Сада се у њему налазе две просторије 
за преобуку ученика на пракси, тоалет, као и једна 
мултифункционална савремена учионица и две 
канцеларије за агрономе и координатора практичне 
наставе. 
  Објекат сада има нову електро-мрежу, паник 
расвету, постављену интернет инсталацију у свим 
просторијама и припрему за централно грејање у 
целом делу објекта. 
 У целом старом објекту школске економије 
измењена је електро-инсталација.
Сада објекат има уземљење и потпуно је безбедан 
за коришћење. Уређен је простор на школској 
економији за чајну кухињу радника. Сада радници 
имају могућност да се зими угреју у пријатним 

 Спортисти наше школе сваке године постижу за-
пажене резултате, а од недавно у школи функционише 
и шаховска секција. У оквиру драмске и рецитаторске 
секције ученици имају прилику да развију свој таленат 
за драмско извођење и изражајно рецитовање, као и 
да негују уметничке склоности.  
Сама едукација уеника употпуњена је практичном 
наставом која је на највишем нивоу.  Комплетна прак-
тична настава за смерове пољопривредне струке 
одвија се на школској економији која је опремљена 
неопохдном механизацијом за обраду земљишта. 
Школа обрађује 100 хектара квалитетне земље, што 
ученицима омогућава да се адекватно оспособе за 
рад код послодаваца или на сопственим имањима. 
Пољопривредна школа ,,Вршац“ располаже и нај-
савременијом хемијском лабораторијом у којој праксу 
и вежбе обављају ученици смера прехрамбени техни-
чар. Ова лабораторија такође омогућава да се у школи 
врши контрола квалитета вина и јаких алкохолних 
пића поводом Св. Трифуна. 
 Осим изузетне посвећености настави, руковод-
ство школе, уз подршку локалне самоуправе, Покра-
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малих, али значајних корака сваке особе која чини 
живот ове школе, а којој је лајтмотив: „Најбоља школа 
је она у којој је настава данашњице припремна за 
посао будућности.“

условима, али и да користе простор за доручак и 
припрему топлих напитака. Зграда за оправку машина 
и трактора на школској економији је реконструисана 
по правком крова, опшивањем, постављањем олука и 
малтерисањем, као и бетонирањем стаза окообјекта.
 Започело се са изградњом савременог хангара 
заодлагање машинана простору старе шупе, а у плану 
је и велика реконструкција и модернизација саме 
школске зграде у којој се одвија теоријска настава.

 О раду школе свако се може информисати кроз 
лист Виноградарске новине које се издају сваке године 
у штампаном издању поводом школске славе св. 
Трифун, али и путем Летописашколе, који је у елек-
тронској форми. Наравно, како би свако могао брзо да 
дође до информација, Пољопривредна школа „Вршац“ 
присутна је тамо где су и сви млади на друштвеним 
мрежама. Тачније, постоје званичне странице школе 
на друштвеним мрежама Фејсбук и Инстаграм, затим 
Јутјуб канал школе, а сајт школе www.bioskola.edu.rs 
сада је прилагођен и мобилним телефонима, тако да је 
практичан за коришћење.
Све ово што је наведено, само је мали део свакодневних, Школски пластеник из “Agrinno” пројекта  - производна 2021.год

Реконструисана хемијска лабираторија школе
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Особље Пољопривредне школе "Вршац", 2021. године
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 3. Здравко Варићак, учитељ пољопривреде. Преда-
вао је првом разреду Српскохрватски језик и Књиго-
водство, а другом Задружно - трговачку коресподенцију 
и Задружно књиговодство. Руководилац је ратарског, 
градинарског и сточарског објекта.
 4. Инж.агр. Васа Мирков, суплент. Предавао је првом 
и другом разреду Виноградарство и Подрумарство. 
Руководила виноградарског и подрумског објекта. 
Обавља дужност префекта у интернату. 
 5. Инж. агр. Милисављевић Драгослав, асистент 
Енолошке станице. Предавао је другом разреду 
Ентомологију са патологијом винове лозе и воћа.
 6. Инж. агр. Стеван Милојковић, суплент. 
Предавао је првом разреду Политичку економику, 
Науку о трговини и Задругарство, а другом разреду 
Задругарство, Науку о по-љопривредном газдовању и 
Законодавство. Руководилац школске књижнице.
 7. Инж. агр. Војислав Радовановић, асистент 
Енолошке станице. Предавао је хемију.
 8. Душан Мијатовић, прота, предавао је у оба раз-
реда православну Веронауку
 9. Јосип Хаупт, капелан. Предавао је  католичку 
Веро-науку у оба разреда.
 10. Драгољуб Спасојевић, рачуновођа, руководилац 
школског економата.
 11. Душан Ковачевић, економ, настојник школског 
имања и руководилацлац школске алатнице
 12. Новак Узелац, подрумар и пословођа Виногра-
дарске задруге
 13. Др Федор Мијин, срески санитетски хонорарни 
лекар
 14. Др Милан Ђурић, градски ветеринар, школски 
хонорарни ветеринар

Особље Ниже пољопривредне школе 
и Задружно-винарске школе:

 О самом почетку рада школе готово и да нема 
података, као ни о особљу школе. Подаци о њима 
прикупљени су посредно, на основу документације о 
раду школе и они су непотпуни.
 1. Милорад Тројановић, директор 1921-?
 2. Милутин Стојановић, директор 1924 - 1928.?
 3. Арнаутовић Боривоје, вршилац дужности дирек-
     тора током 1928. 
 4. Милан Томић - Мостарац, директор 1928 -1932.
 4. Миливоје Павловић,  вршилац дужности дирек-
    тора 1936-1941.

  На крају школске 1929/1930. године наставничко 
и остало особље школе чинили су: директор школе 
Милан Томић-Мостарац; супленти: инж.агр. Димитрије 
Зоболотски и инж.агр. Михајло Смољаников; учитељ 
пољопривреде Светислав Васић; рачуновођа Милорад 
Марковић, школски лекар Др. Амајак Мурачијав, 
школски ветеринар Никола Зец, плетар-званичник 
Драгутин Тасић и градинар Фрања Крал.

  Према подацима које имамо особље школе у 
школској 1939/1940 чине: 
 1. Инж. агр. проф. Миливоје Павловић, вршилац 
дужности директора школе и Енолошке станице. 
Предавао је другом разреду Винску хемију. Води 
надзор над школом и школским имањем. Члан је 
Управног одбора виноградарске задруге.
 2. Владимир Копривникар, учитељ пољопривреде. 
Предавао је првом разреду Математику, Воћарство 
и Економску географију, а другом разреду Воћарство 
и Земљо-мерство. Био је и руководилац воћарског 
објекта.
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Списак запослених 
на економији школе из 1960. године
  1. Новаков Коста - књиговођа
  2. Радосављевић Милан - благајник
  3. Стојковић Мирјана - евидентичар
  4. Вукмиров Тоша - магационер
  5. Милићевић Војислав - евидентичар
  6. Весељак Ференц - кв радник
  7. Здравковић Станенче - чувар
  8. Јованов Милан - радник
  9. Келе,ан Јожеф - тракториста
10. Кинер Јелисавет - радница
11. Котленц Иштван - кв радник
12.  Ленкорд Герхард - кв баштован
13. Мунџић Ђока - тракториста
14. Миловановић Јосиф - кв радник
15. Петковић Десанка - радница
16. Петковић Душан - радник
17. Станков Тихомир - кв баштован
18. Стојковић Јован - тракториста
19. Семајер Јожи - полу кв радник
20. Семајер Фрања - кв радник
21. Семајер Лиза - радница
22. Дабић Јефта
24. Илин Благоје
25. Ђорђевић Чеда

Стажисти: инж. агр. Павле Пагануци, Боривоје 
Стојановић, Драгутин Марјановић и Ћира Петровић
Практиканти: Недељко Војводић, Иван Перчић, 
Слободан Филиповић и Драгољуб Тошић. 

У школској 1938/39 години 
имамо још и следеће особље: 
 1. Ивановић Милун, асистент Енолошке станице
 2. Мирковић Сава, подрумар
 3. Богдановић Живан, суплент
 4. Поповић Миломир, чиновник приправник
  Долази и до одређених промена, па 1940. године 
Милорада Марковића на месту рачуновође замењује 
Драгољуб Спасојевић. За суплента школе исте године 
именује се Стеван Манојловић.

Наставно особље школе од 1945. до 1949. године
   1. Фемељиди Никола
   2. Чечен Иван
   3. Аћимовић Драгутин
   4. Марков Иван
   5. Фемељиди Олга
   6. Мирков Васа
   7. Пајић Бранислав
   8. Грчић Божидар
   9. Дивнић Ђорђе
 10. Гуцуљ Ђорђе
 11. Оморац Милица
 12. Јешић Стеван
 13. Обрадовић Павићевић Персида
 14. Максимовић Стојан
 15. Пантин Милан
 16. Јанковић Благоје
 17. Милисављевић Драги
 18. Радовановић Војислав
 19. Вучковић Велимир
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Наставни кадар пољопривредне школе после Другог светског рата

Стаменковић Д. Бранко
Милићевић Б. Миодраг
Латас Богдан васпитач
Путинчанин С. Милан млађи
Ћурћин М. Јован учитељ 
васпитач
Мрђеновић Љ. Петар 
Батавелић Александар
Павловић В. Коста
Његован Милева
Момчилов Б. Стеван 
Вујновић Душан
Јефтић Стеван
Стаменковић Јелена
Гаврић Татјана
Путинчанин С. Милан
Кукић Радослав
Кукић Вера
Павловић Милева 
Радојичић М. Миодраг 
Радивојевић Бранко 
Радојичић Вукановић Ј. Милица
Божовић Данило
Перић С. Верослав 
Маран Слободан учитељ васпитач
Аврамовски Т. Живко 
Мирков М. Васа 
Сучевић Предраг
Флора Босиљка
Томић Недељко
Јовчић Мирослава
Торбаров С. Миодраг
Бугарски Љ. Владимир
Беровић Мирослав
Јовановић В. Драгомир
Петрићевић Светислав
Сабовљевић  Антић  Б. Вера
Перовић Звонимир
Перовић  К. Олга
Ђонин Велимир
Босиок К. Георге
Вукотић Божидар
Виденовић В. Миодраг
Родић Душан 
Петрићевић Д. Мирослава
Јовановић Панта
Хаџиахметовић Мурадиф
Цекић Славољуб
Ђонин Константин
Марингер Е. Милан
Стефанов Станко

Петровић  Милорад
Вишњић Л. Вукосава
Фољан Жива-учитељ
Ћургуз Л. Бошко
Поповић Ђ. Радислав
Пражић Д. Милан
Марјановић Л. Миодраг
Радисављевић  М. Владимир
Чаја М. Бранислав
Лековски Гроздан
Бокоров М. Властимир
Шкрбић С. Горица
Миловановић В. Јованка
Кршић М. Јован
Петров Ј. Илона
Јовичевић М. Ламберт
Бељин Р. Василије
Бугарски Р. Весна
Субић Драган
Спасов В. Слободанка
Илић С. Гојко
Миловић Г. Васиљ
Опра Ђ. Мариора
Васић М. Милан
Варићак Драгослав
Аралица Мирјана
Танасијевић Б. Мирјана
Бранков М. Драгана
Лука Т. Вероника
Шљивић Љиљана
Џопалић Д. Горица
Радишић М. Љиљана
Пеца Р. Сретко
Мијановић Ј. Горан
Станковић Д. Славица
Гашпаровић Радован
Даничић Невен
Златичанин Весна
Милановић Б. Мирјана
Јовић Ј. Озрен
Живанов Димитрије
Матановић А. Снежана
Стојановић С. Живан
Вуковић Љ. Стојанка 
Вишацки В. Меланија
Колачарић Б. Мирољуб
Лукић Ч. Радован
Кутрички Ђ. Здравко
Радмиловић М. Ђура
Колачић Б. Мирољуб
Грнчарски Богица

Попоић В. Мирјана
Станојевић Ј. Павле
Стојев Владимир
Бобић Фијатовић С. Попов С. 
Анђелко
Попов С. Горица
Матић М. Бранко 
Бркљач Г. Јелена
Илин В. Милица 
Драгићевић Невенка
Стојановић Б. Божидар
Чејић Б. Јулијана
Бојиновић Б. Марија
Ћирин Б. Јулијана
Дрндарски Љ. Надежда
Ивановић Божур
Кукић Милан 
Бранков Ж. Бранислава
Обрадоић Мила
Тошковић Гордана
Радојковић Максимовић П. Светлана
Стојић М. Драгиша
Ковачев Ж. Вукомир
Старц Ф. Здравко
Велован Ђ. Александар
Пурић Драгијана
Јерков М. Меланија
Церовић П. Драгомир
Андрић К. Бранкица
Дојчинов Ж. Томислав
Перишић Б. Марија
Радосаљевић Б. Миодраг
Стојков Ђ. Миодраг
Станојев С. Драган
Весић Милица
Деврња Ђ. Љубинка
Поповић Ј. Радислав
Срећковић Т. Мирјана
Дамјанов Панић С. Марија
Попов Б. Драган
Алексић Р. Бранимир
Павков Љ. Ружица
Микша Опреа А. Геолина
Лазић З. Верољуб 
Бељин Р. Василије
Баница Милорад
Вечански М. Драгомир

Сфера Мариора
Поповић Љиљана
Петровић Биљана
Србиновски Марија
Митић Зора
Туцаков Марија
Вукан Светлана
Тонић Коста
Бакић Љиљана
Аћимов Слободан
Олујић Никола
Петров Илона
Сладоје Драган
Бабић Биљана
Душанов Рајна
Жебељан Јела

Сарадници у настави:
Јовановић Рајо
Вебер Петар
Ткалац Милан
Бранислав Пајић
Ступар Славко
Лазић Милутин
Ратковић Мирчета
Радовановић Марија
Хрваћанин Миломир
Поповић Стана
Особље школе:
Душан Стојановић, секретар
Мирољуб Бранков, секретар
Чинч Аурора, рачуновођа
Сутловић Чедица, благајник
Воја Марин, одрж. маш. парка
Рабијац Лаза, тракториста
Трбојевић Милан, машинбравар
Марин Уоран, домар - ложач
Камкас Јосеф - пекар
Јоковић Гријица - пекар
Ђурђев Љубомир - одрж. хигијене
Рашић Павле - одрж. хигијене
Балинт Ружица - одрж. хигијене
Цера Мариора - одрж. хигијене
Сланчик Марица, продавац

*попис запослених је непотпун 
услед недостатака података
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Списак радника од 2001-2021.

Наставни кадар школе:
Весић Милица
Даничић Невен
Дојчинов Томислав
Варићак Драгослав
Аралица Јурковић Мирјана
Вуксановић Драгомир
Перишић Марија
Пурић Драгијана
Радојковић Светлана 
– директор 
Војновић Бранка
Јокић Горица - библиотекар
Ковачев Вукомир
Радовановић Марија
Шљивић Љиљана
Стојић Драгиша
Старц Здравко
Танасијевић Мирјана
Ратковић Мирчета
Миловић Васиљ
Петров Илона
Аћимов Слободан
Чех Оливера
Поповић Љиљана – педагог
Фако Мирјана
Ранц Славица
Станковић Славица
Ћирин Јулија
Кнежевић Боро
Месарош Ана
Штрбац Орхидеја
Бабић Биљана
Тасић Драгица
Томић Коста
Попов Марјана
Пасер Снежана
Петрићевић Миодраг
Паунов Љиљана
Кривокапић Чедомила
Ћулум Јадранка
Србиновки Марија
Жебељан Јелена
Кампфер Оливера
Арас Антоније – вероучитељ

Гајта Викторија
Ћирин Душица
Буга Тамара
Назарчић Драгана
Чинч Дорел – школски психолог
Добарџић Есад
Матанов Соња
Димитријевић Братислав
Секулић Мирко
Лауш Слободан
Трусник Драгана
Чебзан Еуђен
Флора Татјана
Мојсин Мирела
Мојсејев Слободан – 
вероучитељ
Иланић Драгана
Гуга Татјана
Станковић Сандра
Кожокар Маргарета
Ђурић Стојков Анита
Тот Барбара
Клиска Марина
Молнар Александра
Ђорђевић Бобан
Јовановић Драган
Миросављевић Јелена
Цуца Мирослав
Ранимиров Ивана
Милованов Слађана
Лековски Сања
Вукосављевић Милан
Димковић Зоран
Војичић Марија
Јовановић Јелена
Пурић Ивана
Илић Снежана
Јосимов Милојка
Радојковић Александар
Жарков Сања
Јаков Бојан
Познан Милица
Крстевски Оливера
Милованов Слађана
Димић Нина
Јеличић Милан

Клиска Срђан
Муста Петар
Димитријевић Дејан
Кнежевић Невена
Стојков Драгана
Јовановић Срђан
Стојков Катарина 
– вероучитељ
Бранков Тања
Удицки Снежана
Филиповић Милан
Радивојевић Саша
Стојановић Бојана
Топалов Светлана
Пузин Весна
Микша Геолина
Златановић Весна
Милић Ненад 
- вероучитељ
Божанић Урош
Бановић Маја
Максимовић Кристина
Сич Јано
Чимбуровић Дејан
Коруј Невенка
Гимбош Александар
Вакареско Маријета
Радованчевић Ранко
Месицки Снежана
Раушки Александра
Рељин Александар
Јанеш Флоренциу
Жижић Љиљана
Месарош Ана
Дакић Марија
Куља Сузана 
- школски психолог
Калинов Бранкица
Перић Јелена
Петрићевић Биљана
Барбу Данијела
Курја Корнелија
Секулић Ненад
Коцић Весна
Кршић Јован 
Кукић Милан

Деђански Бранкица
Личина Јелена
Васић Гордана
Дамјановић Тања
Керчу Бојан
Мандић Радмила
Тапавички Боривој
Француски Бојана
Пецикоза Михаило
Ђорђевић Љиљана
Мартиновић Сања
Калинов Данијела
Васић Симеон - вероучитељ
Цинцар Кристијан
Васиљевић Недељко - 
вероучитељ
Марковић Горан
Бановић Маја
Лауш Слободан
Митрованов Милојевић Марија
Француски Славољуб
Грозданић Биљана
Мунижаба Слободан
Хајдуковић Јелена
Басараба Свирац Верослава
Митровски Никола
Ранков Александар
Рајић Милорад
Лазић Милан - вероучитељ
Младеновић Биљана
Ранков Зоран
Сич Маја
Станић Иван
Веселиновић Јелена
Антонијевић Јелена
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Ваннаставно  особље школе:
Пејић Младен 
Бранков Мирољуб 
Живковић Мирјана 
Чинч Аурора 
Паунов Љиљана
Кршић Јелена
Ђурђев Љубомир
Рабијац Лаза
Поповић Милан 
Трбојевић Милан
Стојанов Владимир
Марин Зоран 
Сланчик Марица 
Балинт Ружица 

Поповић Стана 
Матић Олга 
Рајин Снежана 
Новаковић Милица 
Цвијић Синиша
Рабијац Дарко
Нађ Шандор
Драгић Николина
Милутинов Светлана
Илић Далиборка
Илић Теа
Грбић Силвија
Шепецан Гордана
Живанов Слађана
Костић Наташа
Марин Снежана

Секереш Валерија
Дуц Олгица
Ковачев Јелена
Рајин Маја
Рајин Снежана
Балинт Сања
Балан Маја
Мујка Марија
Добричинац Радојка
Вукосављевић Драгана
Свера Петар
Трбојевић Милан
Кршић Милош
Фијат Павел 
Кирилов Бојан
Борјанов Војислав

Васић Александар 
Паску Јонел 
Пауновић Горан
Ранков Александар
Смердов Игор
Хрваћанин Бране
Ковачев Радојица
Миљков Ненад
Пантин Горан
Томић Роберт
Радивојевић Драгиша 
Грубор Милан
Стојић Иван
Стојковић Никола

Прва генерација ученика Ниже пољопривредне школе 
виноградарско-воћарског типа у Вршцу

(1924. година)
Богољуб Ж. Исаковић
Богољуб Ч. Живановић
Божидар Ј. Комердељ
Борислав А. Бабовић
Бранислав Ђ. Вељковић
Владимир М. Дракулић
Војислав. Р. Радошевић
Димитрије Л. Грозевића-Маневић
Димитрије С Поповић
Драгутин П. Красић
Душан Г. Стојановић
Жика К. Стојанов
Јован М. Поповић
Никола Д. Живановић
Милан. Т. Станић
Мијајло М. Милојевић
Милутин А. Стајић
Мирко А. Астилијевић 
(или Аскинијевић)
Момчило Д. Савић
Стојан М. Миловановић
Трајко С. Стојиљковић
Петар М. Ђурђрвић
Димитрије К. Илијевић
Владимир Ј. Лујетић
Бранислав С. Станковић

Десимир М. Миљковић
Добривоје И. Красојевић
Добросав Д. Стојадиновић
Душан К. Бунушевац
Душан Т. Карамитровић
Живота Љ. Живковић
Михајло Недељковић
Радосав Ј. Јовановић
Радул В. Богдановић
Роберт С. Херберколц
Стеван А. Мирковић
Чедомир В. Вукадиновић

Генерација 1925. године
Александар Митић
Благоје Жишић
Бранимир Милошевић
Владимир Аранђеловић
Војин Мијовић
Живан Нешковић
Илија Дичић
Јован Балабан
Милош Кретић
Милош Трајковић
Миодраг Џамић
Мирко Тошић
Наум Мартиновић

Недељко Златковић
Радивоје Дрињаковић
Сотир Трпчевић
Стојан Додић
Генерација уписана 1926. године
Добросав Д. Ранковић
Владимир А. Вучетић
Богољуб М. Томић
Милисав Вукичевић
Александар Н. Арсић
Бранислав С. Ранковић
Велимир Н. Нешић
Глигорије Р. Нановић Ружић
Драгољуб Ђ. Кузмановић
Ђорђе Р. Шинковић
Жико П. Баљошевић
Илија Т. Павловић
Иван С. Шимуновић
Крсто М. Поповић
Методије А. Арсовић
Радомир Д. Милосављевић
Душан В. Горуновић
Душан К. Јовановић
Петар Ниотис
Жарко Цвејин
Божа Вујовић
Матеја Симић

Генерација уписана 1927. године
Драгић Радовић
Јозо Чумбелић
Александар Јагличић
Богомир Милосављевић
Божидар Миличевић
Бранко Стојановић
Бранко Ристић
Душан Шкундрић
Душан Бошковић
Живко Баљошевић
Живадин Петровић
Исо Вукомировић
Јусуф Хумачкић
Крунослав Ковач
Мехмед Делачић
Мехмед Хумачкић
Миливој Црногорац
Младен Андевић
Хамид Муминатић
Марко Белетић
Никола Газеповић
Отокар Шкарда
Србољуб Пауновић
Слободан Џамић
Славко Славковић
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Генерације ученика школе од 1933. до 2021.

Генерација 1933/1934.
Аранђеловић Светолик
Бабић Коста
Вујиновић Илија
Дабић Драгиша
Дролц Винко
Зарић Јован
Илић Александар
Јанковић Тодор
Јабланов Лазар
Јарић Боривоје
Јаћимовић Станојло
Јојкић Стеван
Крцуновић Благоје
Каћански Славко
Локвенац Боривоје
Мирковић Сава
Миљковић Драгутин
Маринковић Радомир
Петронијевић Властимир
Петковић Србинко
Пржевалски Никола
Прокић Милован
Перишић Иван
Радојчић Радосав
Радулашки Војислав
Ређић Веселин
Рипел Симон
Ристић Трајко
Тадић Иван
Ћирић Тихомир
Црногорац Милорад
Трен Мартин

Генерација 1934/1935.
Бељин Мита
Брегун Милан
Булковски Б. Глигорије
Вернер Петар
Вученов Сима
Гагрчин Милисав
Дишић Властимир
Дражић Никола
Дудаш Јоаким
Јовановић Милош
Марковић Милисав
Јовановић Најдан
Котарљић Станимир
Лазаревић Миодраг
Месаровић Бранко
Мијатовић бранислав
Митрашиновић Драгослав
Николић Радомир
Пајић Бранислав
Петровић Слободан
Радојковић Гвозден
Ранић Лазар
Ружић Драгомир
Стефановић Првослав
Тодосијевић Живојин
Узелац Новак
Шмит Антон
Штетић Милован

Генерација 1935/1936.
Бабић Раденко
Вујивић Новица
Гавриловић славко
Гошић Петар
Герих Јован

Глишић Обрад
Ђукановић Милан
Живојиновић Милан
Јовичић Лазар
Јовичић Милисав
Кључко Анаталије
Кол Јосиф
Крстић Благоје
Крстић Марко
Лифка Рудомир
Марценић Миливоје
Милић Богољуб
Милошевић Илија
Мунћан Јован
Новак Мирко
Павловић Живота
Пајчић Никола
Петровић Добривоје
Милош Попов Клима
Прех Јован
Ристић Војислав
Савкић Драгиша
Фелер Егон
Стојадиновић Бранислав
Урошевић Љубисав
Шмит Људевит
Штумпф Јован
Шућин Бранко

Генерација 1936/1937.
Аврамов Лазар
Белче Мијо
Белин Рајко
Василић Гојко
Греш Геза
Грујић Радивоје

Јовановић Борисав
Јованић Мирко
Калуђеровић Митар
Кризманић Матеја
Крстић Витомир
Љубисављевић Данило
Минић Радомир
Михаилов Милош
Пандуров Мита
Петровић Радован
Радановић Петар
Радисављевић Живорад
Ранковић Милисав
Рашица Драго
Сабо Јосиф
Турика Петар
Џепина Јанко
Шалб Ђорђе
Милић Дечан

Генерација 1937/1938.
Боснић Јурај
Божовић Видак
Гојчевић Никола
Живановић Раденко
Живадиновић Петар
Јовановић Иван
Јанковић Новак
Кнежевић Иван
Каруза Грго
Кунер Петар
Липовец Богомир
Јеремић Миодраг
Милојевић Милосав
Милојевић Јанко
Надрамлија Недељко
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Ненадовић Драгољуб
Оцебић Боривоје
Павличић Сава
Пејовић Драгослав
Петровић Милоје
Срејић Светомир
Станојевић Миливоје
Печаревић Андрија
Спасојевић Атанасија
Секулић Предраг
Самарџић Алекса
Талента Франко
Шћепановић Мирко
Арамбашић Ђорђе
Цекић Миливоје

Генерација 1938/1939.
Аралица Марко
Бибић Миле
Васковић Војислав
Видошевић Анте
Вујичић Спасоје
Вукашинов Ђорђе
Гајић Станојло 
Гођевац Милорад
Доган Јосип
Ивичек Јосип
Јанковић Душан
Мајср Виљем
Мајсторовић Милорад
Марковић Младен
Мијовић Милутин
Миленовић Милан
Момировић Владимир 
мишљеновић Живан
Паунковић Коста
Познановић Милан
Радић Витомир
Стевановић Ранко
Ткалац Звонимир
Ткач Славко
Тодоровић Бранислав
Ујаковић Петар
Хрен Марко
Шећовић Душан
Шмих Јован

Генерација 1939/1940.
Багић Јосип
Брајенић Јурај
Богдановић Душан
Борић Југослав
Голубовић Вукашин
Драгомировић Илија
Ђурока Алфред
Јовановић Владимир
Крантић Радомир
Крстић Милосав
Кук Вилхем
Марјановић Влаислав
Маркић Иван
Милутиновић Јефта
Момировић Војин
Мркић Вукосав
Павловић Радисав
Петрек Никола
Петровић Љубомир
Поткоњак Ђорђе
Радојчић Глигорије
Стојановић Живан
Цвејић Милан
Чизмар Стјепан
Обрадовић Мирко
Катана Валент
Јовановић Војислав
Томашић Љубомир
Сабо Јожеф

Генерација 1940/1941.
Андрејић Радомир
Баре Славко
Вилиџић Винко
Асилијевић Александар
Вебер Јосип
Грковић Раде
Дамјановић Владан
Даниловић Чедомир
Докмановић Симеон
Илић Раде
Живковић Вељко
Зељковић Милица
Јанковић Светозар
Кораћ Борислав
Клепић стеван
Кориолан Марина

Малек Мирослав
Миловановић Радомир
Мишовић Милош
Марковић Душан
Милекић Драган
Мунћан Душан
Нешковић Чедомир
Ничић Добривоје
Највирт Милева
Пауновић Љубомир
Пауновић Владета
Перовић Момчило
Поповић Бошко
Панић Младен
Радић Софија
Средојевић Радуш
Танацковић Јован
Хмељевски Светислав
Благојевић Васа
Брајовић Чедомир
Вујичић Драгиша
Вујадиновић Милић
Гвозденовић Радосав
Живојиновић Душан
Зарић Војислав
Ковачевић Божана
Јовановић Душица
Лупуљев Душан
Матић Радивоје
Недељковић Богдан
Обућина Властимир
Пауновић Радомир
Павловић Живорад
Петровић Љубиша
Радосављевић Ђурица
Саџак Невена
Стејић Смиља
Стефанов Станко
Торњански Јован
Ћалић Илија
Цимеша Софија
Дракулић Петар

Генерација 1945/1947.
Абазовић Зора
Армацки Смиља
Бумбић Радован
Врговић Марија

Гађански Димитрије
Гађански Лука
Голубчић Мирјана
Жупунски Јелена
Степанов Зора
Ђуричин Велинка
Куртеш Боривоје
Сивчев Круна
Остојин Љубица
Степанов Роксанда
Петровић Светислав
Радосављевић Недељко
Станисављевић Петар
Штета Босиљка
Тркуљић Бранко
Фемељиди Александар
Рашовић Ковиљка
Ђуричић Мила

Генерација 1947/1948.
Алексић Видосава
Атић Миодраг
Аврамовић Бора
Андрић Милоје
Божидаревић Мира
Булић Владимир
Бакић Милада
Бељин Димитрије
Врговић Радмила
Вељковић Вјекослав
Говедарица Миша
Фрифатонг Јожеф
Грујић Мира
Жакула Борислав
Живанов Јован
Јанковић Анка
Јоковић Драгиња
Јовић Јован
Јовановић Драгослав
Јованов здравко
Костић Владимир
Кертес Никола
Лудањи Томаш
Лукић Мирослав
Марковић Милисав
Мијајловић Радиша
Марковић Чедомир
Мирић Војислав
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Николић Душан
Попадић Милун
Павлица Душан
Петровић Радојко
Петронијевић Милутин
Петров Сава
Поповић Тихомир
Хабшид Рудолф
Рашић Живко
Стошић Боривоје
Симић Братислав
Стошић Властимир
Стојковић Бранислав
Стојановић Живан
Самсонов Никола
Стојишин Сима
Ћирић Маријан
Ћирић Душан
Шполић Бошко

Генерација 1946/1949.
Анђелков Иван
Булић Озрен
Васић Алекса
Вучетић Предраг
Вукашинов Цветко
Деспотовић Видосав
Ђорђевић Радослав
Ђорђевић Јован
Ерчић Данило
Јанковић Сава
Јовановић Бора
Кракановић Ђорђе
Ковачевић Твртко
Килибарда Миливоје
Лекић Младен
Марковић Мирко
Марковић Милорад
Марјанов Милорад
Милошевић Владета
Николић Недељко
Пајић Мира
Пајкин Смиља
Петровић Милан
Поповић С. Стеван
Поша Карло
Рајић Жарко
Радојевић Милорад

Радонић Момчило
Римски Стеван
Русован Павле
Солдатовић Прокопије
Стајић Васа
Станковић Никола
Стојков Жива
Суботин Војислав
Фемељиди Ана
Цвејанов Гордана

Генерација 1949/1950.
Вељовић Миливој
Грбић Витомир
Грубишић Петар
Докић Гордана
Живковић Вељко
Зељковић Милица
Јанковић Светозар
Кораћ Борислав
Клепић стеван
Кориолан Марина
Малек Мирослав
Миловановић Радомир
Мишовић Милош
Марковић Душан
Милекић Драган
Мунћан Душан
Нешковић Чедомир
Ничић Добривоје
Највирт Милева
Пауновић Љубомир
Пауновић Владета
Перовић Момчило
Поповић Бошко
Панић Младен
Радић Софија
Средојевић Радуш
Танацковић Јован
Хмељевски Светислав
Благојевић Васа
Брајовић Чедомир
Вујичић Драгиша
Вујадиновић Милић
Гвозденовић Радосав
Живојиновић Душан
Зарић Војислав
Ковачевић Божана

Јовановић Душица
Лупуљев Душан
Матић Радивоје
Недељковић Богдан
Обућина Властимир
Пауновић Радомир
Павловић Живорад
Петровић Љубиша
Радосављевић Ђурица
Саџак Невена
Стејић Смиља
Стефанов Станко
Торњански Јован
Ћалић Илија
Цимеша Софија
Дракулић Петар

Генерација 1950/1951.
Аћимовић Петар
Бубало Петар
Васић Светозар
Гудељевић Васа
Дабић Милорад
Дригуљ Владимир
Дулић Момчило
Ђурановић Милан
Јаковљевић Велимир
Јовановић Милутин
Јовичић Борислав
Кнежевић Горица
Ковачев Стојан
Костадиновић Радиша
Костић Дојчин
Лупуљев Нада
Матијевић Миодраг
Минић Милутин
Недимовић Јован
Парошки Добрила
Петровић Бисерка
Петровић Олга
Пилетић Вера
Понаћко Илија
Радишић Страја
Ракета Душан (из Јајца
удавио се по завршеном 
дипломском)
Самуилов Смиља
Тодоровић Никола

Торњански Манојло
Цвејић Миодраг
Цветковић Миодраг
Чирх Ирена
Чолић Милорад
Шарић Мијо
Јакшић Љубомир
Луковић Милан
Симић Бранислав
Алексић Радојица
Ванков Радосав
Вуковић Миладин
Вукоје Микша
Вукотић Миодраг
Вулић Станко
Вулешевић Чедомир
Вучелић Александар
Глигорић Здравко
Ђорђевић Војислав
Жакић Томислав
Јањић Драгица
Крагујевић Славко
Лазин Вида
Лалић Емилија
Мартиновић Ружа
Марковић Миодраг
Миладиновић Миладин
Милованов Горица
Мишковић Боривоје
Момић Светомир
Несторовић Радослав
Пајчиновић Радмила
Поповић Оливера
Поповић Драгољуб
Поповић Мирко
Радосавкић Бошко
Радибратовић Милан
Ракић Јованка
Саматовић Анђелко
Сатарић Милан
Стошић Добривоје
Ташковић Лука
Трајковић Радисав
Феталовић Шабан
Шићаркин Милош
Спасић Душан
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Генерација 1951/1952.

Ове године не излазе завршени 
ученици, јер школовање траје сада 
четири године. Генерација која је 
требала да изађе прешла је
на четворогодишње школовање. 
У 1952. години није било матуре. 
Учили су, али из 
неког разлога напустили 
или завршили са стране.
Нека имена нису читка:

Вранеш Нада
Милетић Никола
Мајсторов Јован
Нешић Миливој
Поповић Зоран
Цветковић Војислав 
Цветковић Димитрије 
(завршио у Сомбору)
Станојковић Миодраг
Благојевић Чедомир
(можда је Брајовић Чедомир)

Генерација 1952/1953.
Ацић Милутин
Бурић Осман
Вилић Љубица
Врзић Бранко
Вујовић Неђо
Вуковић Петар
Гвозденовић Нада
Глишић Станко
Грк Момчило
Грковић Душанка
Грујић Георгије
Голушин Богдан
Дамњановић Мирјана
Коматина Милош
Кундачина Младен
Лабало Андрија
Мајсторовић Ђура
Марковић Ђурђина
Марковић Марко
Мартинов Живота
Матић Ђуро
Милановић Бранислав

Миљаковић Стеван
Миљуш Стеван
Мишић Наталија
Надомачки Васа
Новаковић Борисав
Обрадовић Сава
Пауновић Ђорђе
Петковић Богосав
Поштић Стојан
Привуловић Манојло
Пуљезовић Радиша
Радуловић Вукашин
Рикало Миодраг
Ступар Славко
Тиридл Тибор
Тоскић Ранко
Ћупина Томислав
Шаванец Антон
Ћупина Томислав

Генерација 1953/1954 
4б разред:
Андрејић Димитрије
Бибин Радомир
Влатковић Милан
Вујадиновић Василије
Вукајловић Марко
Вукојевић Живота
Вучићевић Милутин
Галоња Милорад
Граовац Душан
Грујић Милутин
Димитријевић Влада
Ђорђевић Сава
Ђуричић Десимирка
Јаковљевић Будимир
Калкан Стеван
Кесић Стеван
Ковач Милош
Којић Љубиша
Копривица Милосава
Лазаровић цецилија
Лековић Милорад
Марковић Милан
Марковић Милан
Миладиновић Богомир
Михајловић Божидар
Никић Даница

Павловић Драгољуб
Побра Гордана
Раданов Драгица
Ратковић Милоје
Ристић Димитрије
Сврзић Велимир
Себић Живојин
Скенџић Душан
Станков Василије
Стојановић Алекса
Стеванчевић Милисав
Ткалац Милан
Штрбац Љубомир
Шћеповић Радован
Трипић Милица

Генерација 1953/1954 
4а разред
Разредна: Гаврић Татјана
Антонијевић Бранко
Блажић Војислав
Бобић Дане
Богдановић Стеван
Букур Петар
Вагнер Андреас
Вицикнез Добривоје
Вебер Петар
Вујивић Милан
Вујовић Петар
Вукосављевић Негосава
Вукасовић Славко
Гостовић Ствеан
Дивљан Милосава
Зец Душан
Ивковић Ђорђе
Јанковић Драгослав
Јелић Стеван
Јовановић Раја
Кесић Влада
Ковачевић Душан
Кручичанин Милан
Лападат Јон
Лучић Гојко
Марковић Милорад
Марковић Вера
Мојићевић Десимир
Моторов Јован
Никић Жива

Петковић радивоје
Петковић Богосав
Пешић Радмила
Поповић Васа
Сладоја Бранко
Стефановић Влада
Степановић Влада
Стојић Миљко
Цветичанин Будимир
Чабрило Љубомир
Чокорило Љубица
Шарић Влада
Шарић Милош
Штрбац Божидар

Генерација 1954/1955
Алексић Александар
Алексић Бранислав
Алексић Миодраг
Аћимовић Душан
Баница Оливера
Богуноввић Даница
Велимировић Војислав
Вуковић Рајко
Вуков Стојан
Гецић Светислав
Драгић Вера
Дејановић Тихомир
Дурмић Петко
Ђурић Лазар
Игова Лефтерка
Јакшић Давид
Карић Стана
Јовановић Боривоје
Кречковић Радомир
Крупеж Страхиња
Лазаровић Јулијана
Мајоган Георгина
Мандић Мила
Мандић Здравко
Манојловић Стеван
Миличић Митар
Марковић Милисав
Обренов Богдан
Павков Божидар
Ристић Вера
Русак Даница
Терзић Нада
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Стојадиновић Предраг
Цветковић Предраг
Чанковић Михајло
Швабић Војислав

Генерација 1955/1956
Бабовић Александар
Васић Александар
Влаховић Владислав
Врговић Драгиша
Дрндарски Драгиша
Ђорђевић Милорад
Жебељан Тодор
Живанић Миливоје
Живановић Тихомир
Игњатовић Боривоје
Јакшић Давид
Јањић Драгољуб
Калешковски Леко
Катанић Миодраг
Квргић Томислав
Кнежевић Богдан
Косовац Коста
Крупеж Страхиња
Лазаић Драган
Малчевски Стојан
Мандић Милена
Марјанови Јован
Милићевић Петар
Милошевић Милован
Николин Божидар
Обренов Богдан
Павић Иконија
Пауновић Виден
Патров Жарко
Рајић НИкола
Рестек Ана
Стојановић Миодраг
Стојић Миодраг
Томовић Иконија
Чолаковић Бисерка

Генерација 1956/1957 
4а
Разр. Бисерка Флора
Бокшан Љиљана
Винћилов Бошко
Владислав Маринко

Вујовић Ђорђе
Гавранчић Миленко
Даниловић Миодраг
Добеш Фрања
Достанић Милоје
Драшковић Борислав
Кузмановић Момчило
Луфи Матеја
Марјановић Јулијана
Маркулић Обрен
Мацан Мирко
Мудрић Никола
Петровић Светислав
Попов Радован
Предошевић Мартин
Стојковић Миодраг
Тодосијевић Момчило
Швабић Војислав

Генерација 1956/1957
4б Разр. Батавелић
Баљак Душан
Вековић Милоје
Гађан-Субић Душан
Деспотовић Драган
Ђорђевић Мирјана
Косијер Олга
Маринов Вера
Милачић Ђорђе
Милошевић Будимир
Мудрић Данило
Обрадовић Вукоман
Пахор Цирило
Пихлер Божана
Раденковић Љубомир
Ружичић Стана
Станић Драшко
Стојковић Владислав
Тодоровић Анка
Трифуновић Милинко

Генерација 1957/1958
Разр. Васа Мирков
Арашков Вера
Арежина Радослав
Бис Јозеф
Будимиров Јован
Војновић Ђуро

Вукојевић Милка
Гутић Славко
Дивић Александар
Ђурђевић Владан
Керкез РАдован
Ковач Адина
Ковачевић Душа
Лековски Гроздан
Мађар Катарина
Мађар Стеван
Милиновић Радован
Миловановић Дивна
Младенов Јелена
Николић Душан
Новаковић Благоје
Опаћић Велимир
Павловић Слободан
Петровић Бранко
Петровић Мирослав
Поповић Јован
Савковић Слободан
Секулић Катарина
Симић Милентије
Стојанов Радојко
Стојановић Радојица
Шинжар Светозар

Генерација 1958/1959
Андричек Иван
Божић Јованка
Боканић Милан
Брајков Стеван
Бугарски Надежда
Вукелић Бранко
Вуковић Стојанка
Дајковић Крсто
Даничић Момчило
Живојнов Сава
Зеленовић Ратомир
Јакшић Миле
Јованчић Југослав
Керкез Ђорђе
Лалић Чедомир
Мандић Милан
Марковић Љубомир
Милошевић Светислав
Ненадовић Мирјана
Попов Радосав

Поповић Милан
Радаковић Аница
Радуловић Мирко
Рајић Богдан
Силић Бранко
Скоко Бранислав
Спасић Бранислав
Стојанов Мирјана
Тодоровић Јован
Павловић Александар
Туркан Коста
Туркан Љубинка
Цепаница Душан
Шуваковић Богосав

Генерација 1959/1960.
4а разред
Беслаћ Стеван
Бијанац Драгица
Бошковић Љубиша
Бранков Радован
Бугарски Милан
Бошњак Веселин
Димитријевић Драгиша
Грчић Душан
Ђукић Душан
Жижа Драган
Ивановић Роса
Илкић Зоран
Копривица Драгица
Кузманов Јован
Лаврња Жарко
Лауш Станко
Лончар Мара
Милићев Славомир
Милановић Мирјана
Матејић Милош
Милошевић Драган
Мрдаљ Надежда
Нешовић Љиљана
Обрадовић Драгица
Поповић Милан
Пантић Милан
Солеша Ката
Стојисављевић Србијанка
Трепоња Александар
Ћулибрк Душан
Чолаков Драгиша
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Филковић Томислав
Цветковић Бранислав
Шљапић Томислав

Генерација 1959/1960.
4б разред
Андрић Мато
Бајаш Будимка
Булатовић Виолета
Влајкиновић Анђелко
Вујић Јован
Вујовић Слободан
Вујошевић Ђорђија
Вуксановић Милисав
Гојков Цветко
Деланин Милоје
Жарковић Божа
Илић Милан
Илијин Маринко
Јакшић Анка
Јованић Вера
Кораћ Јован
Марин Миљанко
Митровић Милорад
Ненадовић Ружа
Неговановић Радмила
Остојин Станија
Петров Кристина
Рауш Драгутин
Ружајнић Милош
Спасић Миодраг
Станчу Петар
Стојанов Борислав
Стојановић Томислав
Ткамевић Едуард
Угреновић Слободан
Будованчев Драган
Шамић Јован

Генерација 1960/61
4а Васа Мирков
Арсић Добривоје
Бошковић Љубиша
Бугарски Милан
Воркапић Јован
Грковић Сава
Дашић Драгутин
Ђокић Слободан

Журка Петар
Ивковић Анђелка
Икодиновић Слободан
Илић Анђелко
Илкић Зоран
Јаблан Вељко
Јевдић Душан
Јоксимовић Јован
Лауш Стеван
Марин Живко
Марјановић Сава
Милановић Слободан
Милутиновић Слободан
Милош Викентус
Мирка ЈОн
Новаковић Милан
Павловић Стојанка
Плана Расим
Радмиловић Ђуро
Радовановић Радислав
Рнић Душан
Самоиле Мирча
Секешан Видосава
Секулић Зоран
Сокољи Исак
Стевановић Михајло
Тесла Јованка
Тривуновић Ђорђе
Чипак Јован
Чолока Корнел
Шаренац Славка
Шћекић Милоје

Генерација 1960/61
4б Панта Јовановић
Алагић Ратко
Ацковић Димитрије
Баги Иштван
Брдар Милан
Божовић Благота
Бркљач Владимир
Берглес Слободан
Вујић Јован
Гојков Живанко
Грозданић Драгомир
Декић Гојко
Дудуковић Василије
Ђукановић Ђуро

Јаћимовски Александар
Јашински Матијас
Јеврелочевић Вера
Колевски Риста
Кресојевић Зорка
Комненић Владимир
Марић Миомир
Миленковић Јованка
Миличић Стеван
Милићевић Жарко
Нишић Радојка
Њагул Немања
Обрадовић Ђорђе
Поповић Душан
Пухар Бранко
Радић Видоје
Радовић Милош
Савић Милорад
Станојковски Раде
Станков Мирјана
Смедеревац војислав
Тасевски Коста
Толанов Даница
Ћировић Велибор
Хебат Слободан
Стојановић Драгић
Радовановић Ненад

Генерација 1961/1962
4а Васа Мирков
Белић Иванка
ВАсић Душан
Вила Миодраг
Врзић Манојло
Вујаковић Миле
Грчић МИлан
Живков Градимир
Здравковић војин
Јаковљевић Ружица
Јеличић Радомир
Ковачки Томислав
Магдић Милан
Маринковић Павле
Марковић Анђелко
Милићевић Вукашин
Милошевћ Миодраг
Нецин Анкица
Смиљанић Милан

Токин Јован
Тројановска Дукадинка
Цонић Бранислав
Црљић Љубомир
Шаренац Слободан

Генерација 1961/1962
4б Босиљка Флора
Беца Василе
Бридушић Радослав
Гуцуљ Душан
Драгомировић Светомир
Ећим Борко
Жула Злата
Зец Даница
Јовановић Родољуб
Јовић Радиша
Кнежевић Танкосава
Милојковић Стеван
Младеновић Слободан
Нинковић Новица
Плавић Радивој
Обрадовић Драгутин
Радаковић Петар
Рајда Јанош
Рашић Сретко
Милошевић Зоран
Трзин МИле
Филиповић Младенка
Фољан Коријолан
Чолић Богољуб
Шкорић Мирко
Павловић Љубо

Генерација 1961/1963
4ц Хаџиахметовић Мурадиф
Бошњак Ганија
Братић Петко
Деурић Верица
Ђуровић Момчило
Габоров Мирјана
Грубетић Сава
Грујић Петар
Чавошки Душан
Ивановић Драгомир
Лубурић Ратко
Марковић Александар
Милићевић Милица
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Милошевић Милорад
Нитин Драгутин
Попара Аким
Радовановић Љубиша
Рајковић Србислав
Стаменковић Слободан
Станојевић Милан
Судар Давид
Шупица Радован
Токић Томислав
Зечевић Георгиана

Генерација 1962/1963
4а Милорад Петровић
Барбуљ Слободан
Бировица Јелена
Вишацки Јован
Вишацки Миленко
Воденичар Слободанка
Вулетић Мара
Дугалић Војислав
Живанов Милош
Јовић Влада
Ковачевић Савка
Калинов Миленко
Крецу Ана
Лантош Ана
Младеновић Милосав
Митровић Борко
Наранџић Славко
Ортопан Аурелија
Петровић Цветан
Радмановац Хранислав
Симић Лепосава
Стојаковић Олга
Стојановић Слободан
Шунда Мојсе

Генерација 1962/1963
4б Лукић Радован
Бирћа Јулијана
Болта Анка
Гердец Драгослав
Нетргаћа Жива
Дојкић Радмила
Дудуковић Слободан
Жарковић Драгић
Копривица Слободан

Коцић Стојан
Лазић Борка
Марков Слободан
Маринковић Мирољуб
Милошевић Момчило
Недић Зоран
Радованов Чедица
Расипанов Драгиша
Сеги Јован
Стурза Божидар
Тасић Милутин
Троха Алојз
Ћулибрк ДРаган
Фаршанг Ержебет
Хићил Оскар
Шешлија Ратко

Генерација 1962/1963
Панта Јовановћ
Берковић Стеван
Биро Јожеф
Брзован Никола
Вемић Никола
Вираг Михај
Војичић Мирјана
Гламочак МИлан
Дадић Тихомир
Ђорђевић Миломир
Ђурка Илија
Збиљић Миросава
Капетанов Душан
Киш Фрања
Лаиншчак Алберт
Лађа Јонел
Месицки Велимир
Милевски Аидон
Мирчов Александар
Милоја Георге
Николајевић Корнелија
Остојин Гена
Павлица Стеван
Попара Ратко
Радић Ђурица
Раша Мирча
Салапура Никола
Србиновски Пандо
Томаш Линцу
Тасевски Спиро

Магдић Милан
Токин Јован
Цонић Бранислав
Црљић Љубомир

Генерација 1963/1964
4а Мурадиф Хаџиахметовић
Болесников Бранислав
Велевски Никола
Велисављевић Милан
Владисављевић Златинка
Глогоњац Миленко
Дангубић Недељко
Дојчев Маринко
Ђекић Миле
Ерски Босиљка
Идворац Живко
Ивачковић Живан
Јоцић Сава
Јурић Никола
Ковач Антал
Кораћ Михајло
Краварски Василије
Кресојевић Марија
Младеновски Сандра
Николић Милош
Олах Ана
Остојин Станимир
Павковић Слободан
Попов Зоран
Ристојевић Слободан
Радуљ Сима
Сантрач Коса
Стајић Сава
Стојков Никола
Тошић Здравко
Ћирин Славко
Фратој Јагода
Шапоњић Милан
Лауташ Петар

Генерација 1963/1964
4б Босиљка Флора
Божовић Зорица
Бојовски Цветко
Булаја Србољуб
Вашалић Ђорђе
Дајић Мирослав

Еремић Душан
Жарков Новица
Жижа Нада
Имбра Јован
Јаношев Радослав
Јовановић Слободан
Колезић Борисалв
Кнежевић Славомир
Лазаревић Радмила
Мак Јанош
Малајмаре Васа
Милошевић Милутин
Момиров Душан
Наранџић Славко
Нешић Невенка
Нешић Стојан
Обрадовић Јелка
Павлов Миланка
Пантић Никола
Петровић Радослав
Радошевић Јовица
Радека Радован
Радичевић Раде
Стојков Милан
Фајка Пал
Чубрило Ратко
Цветковић Цветко
Шебек Босиљка

Генерација 1964/1965
4а Поповић Радосав
Берлован Петар
Бешина Катарина
Владисављевић Вељко
Врањеш Дујо
Вујовић Ратко
Дангубић Раде
Ђумић Душан
Ковачев Радивој
Пинку Јон
Којчић Спасоје
Крачун Георге
Крњевић Михајло
Крунић Милан
Крчадинац  Драган
Лукинић Ђура
Миљевић Вера
Мојски Ђорђе
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Николић Душан
Николић Олга
Њагулов Милена
Обренов Слободан
Петруц Румунел
Поповић Мирко
Раданов Радослав
Росић Радомир
Савић Тања
Тосевска Николинка
Цветићанин Мирјана
Шајн Тома

Генерација 1964/1965
4б Милан Марингер 
и Бошко Ћургуз
Аврамов Слободан
Борјоли Антоније
Гашпарић Ирен
Ђелкапић Владимир
Ђурђев Милорад
Збиљић Мирослав
Илкић Душан
Јанковић Мирољуб
Јанковић Славко
Кучера Јожеф
Лалић Љубисав
Маринков Никола
Маринков Слободан
Маринковић Љиљана
Олах Ана
Павлов Љубиша
Пауљев Никола
Пауљев Слободан
Половина Милан
Радосав Слободанка
Реџеповић Спаса
Ружанов Петар
Средић Слободан
Тишма Милан
Шешлија Неђељко
Милошевић Милорад

Генерација 1964/1965
4ц Васа Мирков
Банић Јандрија
Брцанкси Верица
Вујаклија Милош

Гергељ Јанош
Гуга Александар
Крстов Ђорђе
Лукић Константин
Миљевић Драгољуб
Миросављевић Ненад
Николајевић Јон
Њагул Сава
Опачић Родољуб
Пејовић Милорад
Пузић Бранко
Радивојевић божидар
Ранчин Димитрије
Рашајскио Јавор
Стаменковић Добринка
Станишић Светислав
Станојев Јован
Суботић Љубица
Танов Јован
Тошевкси Стамен
Чебзан Светозар
Чонић Вељко
Чубрило Богдан
Чутурило Раде

Генерација 1965/1966
4а Чаја Бранислав
Бајић Милица
Бошковић Милица
Бранков Владимир
Буљ Милан
Вренчев Богица
Вуковић миленко
Глогоњац Петар
Даутовић Тома
Ђурђев Милорад
Заклан Станиша
Ивановић Милана
Илкић Мирјана
Јованов Радинка
Јовановић Марија
Лукинић Ђура
Миљковић Милан
Николић Дејан
Њагулов Јовица
Павлица Сава
Падејски Јован
Пауљев Слободан

Познан Милорад
Радивојев Богдан
Прокин Душица
Ружанов Петар
Тишма Милан
Шћепановић Драган

Генерација 1965/66
4б Лековски Гроздан
Аћимов Слободан
Бербер Иван
Бошковић Николета
Весин Сава
Вулетић Душан
Глигоријевић Александар
Доневски Танче
Ковачев Вукомир
Крстовски Методије
Лукачев Чедомир
Миленковић Станиша
Мојсин ђорђе
Мунија Василије
Николић Душан
Обрадовић Милош
Пастор Јолан
Петровски Атанас
Петруц Румунел
Петков Никола
Попов Драган
Радинов Радослав
Рокса Тодор
Савић Миливоје
Скелеџија Спасимир
Цветићанин Мирјана
Митру Божидар
Скелеџија Спасимир
Милошевић Петар

Генерација 1965/66
4ц Властимир  Бокоров
Адамов Стеван
Баљак Вукашин
Бирђан Јован
Бојанић Вера
Бојко Анка
Божић Велинка
Василије Павле
Вујанић Слободан

Ђорђевић Станислав
Закић Лазар
Зизовски Васа
Јачимовски Јефто
Кешански Добривој
Лазин Милан
Мајсторовић Марица
Маравић Борислав
Настовски Велика
Ремењак Небојша
Старчевић Владан
Стојанов Живојин
Топличанин Мирослава
Ћулибрк Милена

Генерација 1966/67
4а Милорад Петровић
Анђеловски Ратко
Бекчић Иван
Бешина Радован
Везмар Божидар
Винћилов Божидар
Драгић Ратко
Думовски Петар
Јовандић Боро
Ковачевић Милош
Мајкић Милорад
Максимовић Радован
Мунџић Милан
Никић Павле
Субић Сава
Станисављев Јоса
Стоицевски Станимир
Црња Савица
Чубрило Милорад
Штетић Илија
Болорин Љубомир
Јовановић Душан

Генерација 1966/67
4б Радисављевић Владимир
Бељин Василије
Бобић Петар
Богдановић Ђорђе
Бојковић МИлан
Бранков Рада
Васиљев Мило
Васић Костадин
Грујић Верица
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Грујичић Сава
Јовановић Драгица
Крстовски Методије
Кусицки Љиљана
Максимовић Верица
Марић Вера
Младеновић Драгија
Нецин Иванчица
Николић Бранимир
Њагулов Јовица
Ондра Јосиф
Простран Милан
Радовић Милорад
Савков Марина
Стјепановић Мирјана
Станковић Јаворка
Тркуља Југослав
Зорзић Василије

Генерација 1966/1967.
4ц Бокоров Властимир
Васић Звонимир
Влајковић Андреја
Гуга Ђорђе
Домошљан Милан
Гуцуљ Дејан
Јањић Миомир
Карановић Бошко
Костадиновић Душан
Михајловић Бранислав
Остојић Стеван
Пандуров Јован
Петровић Петар
Рашајски Јасенко
Рикало Томислав
Симић Раденко
Томић Коста
Филиповић Сретен
Радивојевић Стеван

Генерација 1966/67.
4д Петричевић Мира
Бубњевић  Мирјана
Вишњић Златица
Иштванов Славомирка
Јеремић Радомир
Калинов Љиљана
Клинко Мирослава

Костић Јулијана
Милунов Миладин
Панић Драган
Попов Јулија
Поштић Аца
Радичевић Милка
Рајин Марија
Ранисављев Снежана
Ранков Деспот
Тасевски Драгица
Тодоров Лазар
Трусник Нада
Филиповић Станоје
Цвијановић Даница
Шокић Манда
Живић Милан
Карановић Анђелко
Остојић Стеван

Генерација 1967/68.
4а Душко Момиров
Бабец Душан
Бијанац Живица
Брцабски Олга
Гојков Лепосава
Грујић Слободан
Дохопоља Десанка
Јованов Ђурица
Тодоровић Сретко
Косановић Душан
Митевски Дане
Милићевић Раденко
Назарчик Јован
Пантелић Илија
Петров Горица
Простран Миле
Пуђа Милан
Рељин Вера
Степановић Невенка
Трњанац Видосава
Чики Ержебет
Шинжар Сретко
Штефља Аурелија

Генерација 1967/68.
4б Торбаров Божа
Ангеловски Бранко
Брдар Никола

Вигњевић Ратко
Иричанин Војислав
Јанковски Младен
Јанчић Милан
Козић Дане
Мак Александар
Мандић Анђелко
Маравић Момир
Милошевић Миленко
Мирч Војислав
Митин Мирко
Младеновић Перо
Мудрић Драган
Николић Станко
Петковић Боривој
Петров Вера
Стефановски Миле
Стокућа Жарко
Трњанац Перица
Цветићанин Миле
Цветићанин Раде

Генерација 1967/68.
4ц Васа Мирков
Варићак Драгослав
Ђуришић Боса
Кањо Гизела
Каркан Миран
Крцић Вучко
Маџаревић Драгица
Милосављевић Бранка
Минић Божидар
Михајљфи Ана
Недимовић Бранка
Обрадовић Милица
Попов Драгица
Стојшић Велизар
Смиљанић Дара
Томић Влатка
Ћирка Мерима
Чикић Јелкица
Шимон Катарин
Новаковић Љубомир
Радивојевић Живота

Генерација 1967/68.
4д Мурадиф Хаџиахметовић
Добеш Славек

Ерњаковић Драган
Гојковић Предраг
Лакатош Ђура
Малин Бранислав
Мишковић Милан
Мрђа Војин
Обрадовић Милорад
Огњеновић Ђура
Орлић Никола
Петровић Петар
Поповић Војислав
Радосављевић Радосав
Симовић Славиша
Шуторски Јован
Ташић Васа
Тошевски Милан
Зорић Душан
Живанов Стеван
Живић Стаменко

Генерација 1968/69.
4а Радован Лукић
Агатоновић Славибор
Божинов Радослав
Бранков Стеван
Бугаринов Јован
Вережан Ђурица
Дапчевић Јованка
Дудић Сава
Зорић Раде
Ивков Станислав
Јанковић Миша
Косијер Предраг
Копривец Бранко
Лекса Иштан
Матески Илија
Мирковић Мира
Нишић Марко
Панчвац Живко
Панчевац Тодор
Папоје Јован
Пљоскар Милан
Попоњец Никола
Попов Богица
Радовановић Милош
Тодоровић Иван
Трнинић Мира
Уршикић Јоца
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Цветићанин Милорад
Чонић Милош
Чортон Милорад

Генерација 1968/69.
4б Бошко Ћургуз
Арсенић Жељка  искљ.
Бељин Славица  искљ.
Бошњачки Мирјана  искљ.
Бранков Мирјана  искљ.
Брдар Станислав
Векецки Стеван
Војт Маришка
Глишић Мирослав
Дондур Стеван
Ђукић Зорка
Илијин Коста
Јовановић Милан
Јурковић Здравко
Крају Офелија искљ.
Крачун Георгица
Купрешанин Мирјана
Милетић Вељко
Миловановић Градимир
Николић Јелена искљ.
Николић Милан искљ.
Новаков Сава
Паровић Љубинко
Радак Славко искљ.
Ромелић Лепосава
Ресмон Слободан
Сас Јулијана
Станојевић Цветко
Стефановић Радиша
Тавчар Душан
Расић Мирјана
Тинтор Милорад
Ћумура Марина
Шелмић Вера

Генерација 1968/69.
4ц Д. Живанов
Баница Јасминка
Божовић Јовица
Бургер Момчило
Бућинац Љиљана
Влајков Ружиц
Вукша Живко

Грубишић Милка
Давидовић Мирољуб
Ђукић Јулија
Зоркић Јелена
Илијев Јевда
Јаћимовски Цветанка
Јовановић Милан
Јудеж Богданка
Кампфер Ђорђе
Каровић Јанко
Киш Марија
Костадинов Сава
Лазин Љиљана
Марков Србинко
Милетић Марија
Обрадовић Миодраг
Поповић Васа
Радак Васа
Радојев Мирослав
Ранков Никола
Рацић Неђељко
Стојковић Богдан
Терзија Вујадин
Тубић Слободан
Форго Хајнц
Ћулибрк Милица
Човић Мирјана
Шипка Бранко

Генерација 1968/69.
4д Јованка Миловановић
Барбулов Славица
Васић Анкица
Војиновић Драган
Гајта Стелуца
Гљатовић Радмила
Залуски Марија
Ивановић Иван
Јовић Љубинка
Кулић Винка
Локас Никола
Матијашевић Милорад
Милосављевић Светлана
Милутиновић Душан
Мирковић Драгица
Мунћан Душко
Нацл Драган
Омаљев Славољуб

Папак Мито
Попов Ђурица
Поповић Душица
Рајковић Милан
Ранков Радован
Самоило Снежана
Славичек Мирко
Србулов Василије
Србуљ Оливера
Стајић Зорица
Стојанов Борислав
Танасковић Милица
Тренески Славица
Ћирин Смиља
Цимеша Миле
Чанковић Милена
Зарин Јулка
Гуслов Томо

Генерација 1969/70.
4ц Антић Вера
Ангеловски Костадина
Ардељан Ђорђе
Бошњачки Никола
Бранков Југослав
Весић Славољуб
Дојкић Мирјана
Ђорђевић Драган
Ђорђевић Јелица
Зец Мира
Јовановић Драгослав
Јовичић Милорад
Јоцић Душан
Крстић Вера
Мандић Јелена
Миуца Радојка
Молдован Бранка
Мрђа Душан
Мунижаба Милан
Мунћан Сава
Нинков Миленко
Нићифоровић Добрила
Павлов Мирјана
Паскаш Никола
Пасула Јон
Петровић Снежана
Половина Бранко
Прокић Радован

Радовановић Богољуб
Сељачки Драгана
Смедеревац Радмила
Ступјански Каталин
Томић Горан
Чобанин Александар
Шоркан Никола пон.

Генерација 1969/70.
4а Ђонин Константин
Брујић Ратко
Васић Миливој
Вулетић Петар
Дабић Радован
Ђокић Раде
Јованов Ефтимије
Косо Ирма
Лилин Иван
Мандић Момир
Матијевић Милош
Милутиновић Ана
Милетић Владимир
Младеновић Радојко
Несторов Милан
Оморац Небојша
Ондра Кајета
Пал Иштван
Покрајац Борислав
Поштин Мирјана
РАкић Мирјана
Стојаковић Здравко
Ступар Вера
Тодоровић Иван
Шоштарић Јулија

Генерација 1969/70.
4б Гроздан Лековски
Анђелић Марита
Блаж Василије
Борлин Златинка
Бугарију Рајко
Вину Пауница
Јанковић Љубодраг
Јокић Лазар
Јорга Михај
Кабић Милорад
Корнић Славољуб
Лепојевић Славица
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Мања Нада
Микша Пау
Паскаш Јова
Петку Георге
Печеничић Крста
Поповић Миодраг
Ребић Ђорђе
Србу Дору
Станчу Ана
Стефанов Динкица
Стојисављевић Илија
Тасев Никола

Генерација 1969/70.
4д Властимир Бокоров
Бељин Здравко
Витомировић Јелица
Војводић Миле
Гајић Даница
Ђерђов Вероника
Ђокић Драган
Ђорђевић Мирјана
Игњатовић Зорица
Јаков Винко
Кабић Мићо
Кораћ Илија
Кожетинац Хранислав
Лазић Милутин
Латковић Милан
Лекић Никола
Лончар Илија
Марковић Видоје
Милојевић Снежана
Момчилов Љубица
Николајев Љубомир
Павловић Миланка
Петровић Драган
Пешут Гроздана
Радаков Милан
Радуловић Милена
Стевановић Зорица
Танасаковић Меланија
Царан Јон
Ћавић Мирјана
Јовановић Драган

Генерција 1970/71.
4а Поповић Радислав
Бакић Иван
Бегенишић Зорица
Векецки Душан
Гвозденов Станиша
Ердеј Нандор
Живанов Гордана
Зоркић Милан
Илић Светлана
Јованов Ефтимије
Јованов Сава
Јовић Милутин
Јововић Братимир
Јоксић Верица
Мијалковић Зоран
Оморац Небојша
Петровић Мирослав
Рабијац Радивој
Радосавље Добрислава
Симоновски Миле
Станков Радојко
Субин Вера(напустила)
Сусман Станислав
Тасев Никола
Толанов Десанка
Генерација 1970/71.
4б Радмиловић Ђура
Бељин Верица
Бугарчић Мирјана
Вулетић Мила
Јованов Војислав
Коршош Златан
Краиновић Чедомир
Крудуљ Светлана
Латиновић Душан
Лилин Драгица
Микша Николаје
Мушкиња Никола
Мошеску Милка
Ожеговић Владимир
Пал Иштван
Пасула Василије
Петку Мариоара
Петровић Ђорђе
Пуђа Десимир
Станојевић Божица
Стефанов Динкица
Томић Марица

Туцовић Павле
Ћирић Светислав
Цвијовић Милован
Шарчев Олгица
Славуј Мирослав

Генерација 1970/71.
4ц Васа Мирков
Ангеловски Славица
Беде Смиља
Богић Ђока
Борјан Милица
Вукмиров Меланија
Драгутиновић Слободан
Дејановић Мићо
Ђурић Драгица
Животић Босиљка
Јездимировић Будимка
Јелисавчић славица
Јованов Златица
Јоановић Mилица
Коплић Јулијана
Кутрички Милутин
Пејовић Зорка
Радић Ирена
Радуловац Мирослава
Ракићевић Милан
Станојевић Слободан
Стефановић Љубомир
Стефановић Милан
Стојић Зоран
Судар Бранко
Танасковић Зоран
Црњански Златинка
Чарапић Јово
Чобиловски Филка
Филиповић Стојан

Генерација 1970/71.
4д Светислав Петричевић
Бајић Мира
Барачков Горица
Бубало Бора
Варићак Војислав
Гавриловић Мира
Дежан Јон
Ђокић Дарко

Ђокић Драган
Ђорђевић Љиљана
Ивков Милана
Копил Станислав
Љубичић Гордана
Маричић Бранка
Милутинов Јелкица
Мутић Сава
Николин Бранимир
Николин Мара
Николић Љиљана
Петровић Драган
Пешут гроздана
Попов Владица
Радаковић Мирјана
Сандић Миланка
Стојан Мирча
Ступар Драган
Терзић Даринка
Трифунов Божана
Трњанчев Драгана
Цветковић Бранислава
Познан Жељко
Јованов Добривој

Генерација 1970/71.
4е: Д. ЖИВАНОВ                                                             
Бисић Милош                                                                
Ђоковић Петар                                                            
Жижаковић Љубинка                                                 
Иванов Виктор                                                                
Инђић Миломир                                                              
Јовановић Милан                                                        
Крачун Георгина                                                        
Лукућ Радинка                                                                                                 
Марић Милена                                                                 
Манојловић Вера                                                                                                                    
Николић Јелена                                                             
Николаевић Лучијан                                                  
Ракић Ковиљка                                                               
Радојевић Радина                                                           
Стојанов Љиљана                                                             
Туркоња Трајан                                                               
Цветић Бошко                                                                
Чачарић Жарко                                                                  
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Генерација 1971/72. 
 4а: Момиров Д.                                                           
Басараба Бранко                                                                  
Богданов Бранислав                                                            
Гилезан Марија                                                                   
Јорминац Боривој                                                                
Јовановић Војислав                                                             
Кета Димитрије                                                                   
Костић Коста                                                                       
Миленковић Милан                                                                                             
Мунџић Богдан                                                                    
Пантин Невенка                                                                                                                                 
Родуљ Ратко                                                                         
Рајачић Душан                                                                     
Сафаревић Константин                                                       
Сентић Душан                                                                      
Субин Лазар
Секулић Лазар                                                                      
Суру Живица                                                                        
Удрија Петар                                                                        
Спосевски Славица                                                              
Филиповић Душанка                                                           
Мариновић Бранко                                                              

Генерација 1971/72.
4б: Ћургуз Л. Бошко
Бељин Василије
Вину Георгина
Влајковац Зоран
Гојков Љубица
Гојков Милица
Исајилов Радмила
Марић Ранка
Милановић Олга
Милетић Милодар
Пантелић Марица
Пантић Милан                                                              
Пеливан Емил
Петковић Драган
Поповић Аксентије
Радић Зоран
Растовић Милка
Радосављевић Радисав
Сајдл Иван
Стефановић Вера
Страњина Милан
Тасић Јован
Шмит Наталија

Генерација 1971/72.
4ц: М. Петрићевић                                                                             
Богић Ђока                                                                                               
Богосављевић Радмила                                                                           
Борјан Милица                                                                                         
Виљњевић Славица                                                                                 
Властић Миодраг                                                                                    
Глушица Бране                                                                                        
Гулејан Гордана                                                                                       
Ђокић Катица                                                                                           
Јованов Катица                                                                                         
Јованчић Светлана                                                                                   
Кусицки Зорица                                                                                        
Лилић Ружица                                                                                           
Лојпур Софија                                                                                           
Милуновић Маринко                                                                                
Мојсин Драган                                                                                           
Напијало Драгица                                                                                      
Нацл Нада                                                                                                   
Петков Иван                                                                                                
Поточан Синиша
Русовац Миливој
Стојков Зоран
Стојнић Олга
Танасковић Зоран
Тодоровић Драган 
Ћурчић  Ненад

Генерација  1971/72.
4д: М. Хаџиахметовић
Атлагић Жељко
Бранков Ђурица
Булајић Златица
Гачић Светлана
Дубићанин Јован
Ђорђијевски Бранка
Живојнов Видосава
Јекић Милован
Кукић Слободанка
Латиновић Милка
Манчу Трајан
Мушкиња Нада
Недимовић Босиљка
Сантрач Звонимир
Попов Јелисавета
Свилар Славица
Симић Бранка
Петков Иван

Шима Вера

Генерација 1972/73.                                                                                                 
4ц: С. Петрићевић
Андрић Миодраг
Бојић Зоран                                                                                         
Берлован Аурел
Грујин Славко
Дакић Милоје
Ивановић Драган
Јездимировић Радован
Карановић Љиљана
Киш Балинт
Крњајић Радомир
Кутрички Анђелко
Лолић Гордана
Марјан Стеван
Маринку Јулије
Медић Милан
Милићев Милан
Панић Душан
Петровић Милорад
Стајић Биљана
Станковић Ђурђена
Станојевић Драган
Танасковић Андрија
Чејић Бошко
Чејић Радмила

Генерација  1972/73.
4д: Миловановић
Ангелов Јован
Белајевић Миленко
Даниловић Бранислава
Дражић Миодраг
Здјелар Анђелка
Јездић Живодарка
Јолић Славица
Кнежевић Мила                                                                                     
Марков Драган
Миловановић Драгица                                                                                                  
Мирић Боривој                                                                                                               
Николић Мирјана                                                                                                            
Патаки Фрања                                                                                                               
Попов Радованка                                                                                                       
Ралић Мирјана                                                                                                           
Страин Јелена                                                                                                   
Трнинић Јованка                                                                                                           

Царан Наталија                                                                                                              
Цветићанин Гроздана                                                                                                             
Цветићанин Смиља                                                                                                            
Цвијовић Миломир                                                                                                        
Чинч Дорје                                                                                                             
Шелмић Љиљана

Генерација1972/73.
4а: Р. Лукић                                                                                                
Адамовић Мирослав                                                                                  
Анђеловски Анђелка                                                                                  
Артуков Љубица                                                                                         
Бегенишић Зоран                                                                                        
Бојиновић Милан                                                                                        
Васиљевић Љубица                                                                                     
Ђорђевски Живко                                                                                       
Ђурић Милорад                                                                                           
Ђуровић Јован                                                                                              
Живановић Александар                                                                               
Загорац Драган                                                                                             
Кутрички Анђелко
Златков Влада                                                                                               
Ивковић Љубомир                                                                                        
Јанићијевић Боривоје                                                                                   
Јанићијевић Велиборка                                                                                
Јанчић Милан                                                                                                
Кљајин Јован                                                                                                  
Ковач Иштван                                                                                                
Марић Петру                                                                                                  
Микша Петар                                                                                                 
Милић Бранко                                                                                                
Миловановић Иван                                                                                        
Мишић Миодраг                                                                                             
Овчаров Бранко                                                                                               
Орта Јосиф                                                                                                  
Павлов Стеја                                                                                         
Ангелов Јован
Паунов Божана                                                                                     
Петку Корнел                                                                                        
Попин Аурел                                                                                         
Попов Живица                                                                                       
Попов Олгица
Ристић Мирослав
Росић Нада                                                                                             
Селаковић Илија                                                                                    
Смердов Сергеј                                                                                      
Стаменковић Радивој      
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Генерација  1973/74.
4а: Ђонин К.                                                                                        
Арсић Јован                                                                                          
Банковић Благоје                                                                                  
Белић Драган                                                                                         
Бранков Ђурица                                                                                    
Брекић Петар                                                                                         
Гроздановић Момчило                                                                         
Драгојевић Гордана                                                                              
Доневски Душан                                                                                   
Доневски Цветан                                                                                  
Дреновски Вера                                                                                    
Дојкић Мирјана                                                                                    
Јожа Винце                                                                                            
Маринков Зденка                                                                                  
Маринков Јелена                                                                                   
Марковић Златиборка                                                                           
Марковић Драгослав                                                                             
Митровић Драгица                                                                                
Недовић Ђурица                                                                                    
Недимовић Мирко                                                                                 
Одаџић Милан                                                                                       
Папић Предраг                                                                                       
Панић Зоран                                                                                           
Познан Јован                                                                                          
Пимић Боривоје                                                                                     
Стајић Славица                                                                                      
Стојисављевић Саво
Тодоровић Милан
Цепењак Зорица

Генерација  1973/74.
4б:Лековски  Г.
Ађи Розалија
Бјелобрк Бранко
Васиљев Драгана
Ђурановић Недељко
Јованчић Милан
Кокдић Јелена
Коруновски Олга
Кресојевић Драгица
Латиновић Зора
Лауташ Зденка
Малевски Божена
Мандић Ненад
Марковић Борислав
Мунћан Јагода
Николић Градимир

Панчевац Петар
Патрик Иби
Петковић Јовица
Пекурар Јон
Плећаш Божидар
Пуја Јелена
Савић Видосав
Хаџић Милена
Цветковић Родољуб
Црњански Бранислав

Генерација 1974/75.
4Ц: Антић Вера
Аћимов Сава
Благоје Стела
Будимировић Драган
Весин Душанка
Вујучић Драган
Вуксановић Бранка
Гавриловић Драгица
Дима Аким
Ђелески Владо
Жарков Горица
Јаворина Невена
Јакшић Драгица
Киш Хајналка
Коруга Милена
Кокотовић Бранка
Кремић Дана
Милачић Милош
Миленковић Љубиша
Моторожеску Јонел
Мунћан Ана
Нађ Магдалена
Павловић Миодраг
Ристић Деса
Сава Корнел
Стевић Мирослава
Степановић Константин
Хиш Борислав
Царан Георге
Шалипуровић Радојка
Генерација  1974/75.                                                                          
4а: Радислав Поповић                                                                            
АновићДушица
Бадин Чедомир                                                                                 
Бачић Мирјана                                                                                  
Бераров Мирослав                                                                            

Бобић Катица                                                                                    
Грујић Васа                                                                                       
Девић Ковиљка                                                                                  
Ђорђевић Драгица                                                                             
Живанов Будимка                                                                              
Јовановић Војислав                                                                           
Јованчић Милан                                                                                 
Јовић Миодраг                                                                                   
Јовичић Милош                                                                                  
Милетић Недељко                                                                              
Миловановић Драгодин                                                                     
Нацл Слободан                                                                                   
Оморац Нада                                                                                       
Павлов Радмила                                                                                  
Павловић Љиљана                                                                               
Пантелић Нада                                                                                    
ПетровРужица
РадакРадивоје
Русовац Бранка                                                                                    
Сабо Ержебет                                                                                       
Стонић Новица                                                                                     
Стојић Верица                                                                                      
Стевановић Рада                                                                                   
ТопличанинМита                                                                                 
Ћирковић Милош
Ћурувија Ђуро
Филиповић Саво
Великановић Љиљанa

Генерација  1974/75.
4б: Живанов Б.
Аничић Милунка
Басара Никола
Бубуљ Душанка
Вурдеља Милица
Вујачић Бранислав
Гајић Ђорђе
ГерлићСивија                                                                             
Димитријевић Нада
Дражић Александар
Ивковић Борислав
ЈовановићМилан                                                                               
Јунгић Златибор
Каракаш Иштван
Керкез Петар
КуневскиКристафил                                                                                   
Манић Иван
Обрић Момир

Оморац Јован
ПетићДушанка                                                                                    
РадушићМарија                                                                                    
Ранђеловић Душанка
Рен Лавинел
Савков Снежана
Спасојевић Драгомир
Томић Љиљана
Тулимизовић Вера
Тарбук Миодраг
Тошић Јован

Генерација 1975/76.                                                                         
4а: Властимир Бокоров                                                                                          
Бељкаш Радош                                                                                          
Благојевић Мара                                                                                       
Варађан Зорица                                                                                         
Весели Ана                                                                                                
Весели Марија                                                                                           
Бранков Златко
Гојков Душан
Живић Горица                                                                                           
Зака Верица                                                                                               
Запивоварски Фрања                                                                                
Ивков Станислав                                                                                       
Каракаш Борислав                                                                                     
Каменарски Нада                                                                                       
Марков Иванка                                                                                          
Мрђа Ђура                                                                                                  
Небригић Мирјана 
Недељковић Љиљана                                                                                    
Павков Томислав                                                                                       
Пешевски Милорад                                                                                   
Радаковић Славка                                                                                      
Радојичић Миодраг                                                                                   
Радош Драган                                                                                             
Ристановић Драган                                                                                    
Тодоровић Зоран                                                                                        
Торбица Милан
Чечафић Славко
Генерација 1975/76  .                                                                       
4б: Мира Петрићевић                                                                                          
Бакић Драгомир
Бекић Олга
Бељин Мирјана
Богданов Зоран
Бранков Златко
Гојков Душан
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Дангубић Љубица
Ђукановић Златија
Илић Љубомир
Јовић Миодраг
Ковачић Конрад
Костић Будимир
Крајиновић Душанка
Крговић Весна
Лукић Живота
Марков Војислав
Милић Гордана
Огризовић Душан
Пап Ана
Прчуљ Јованка
Тркуља Мирослав
Храшко Павел

Генерација1975/76.
4ц: Ђура Радмиловић
Бакош Бела
Иванов Желимир
Итебејац Душан
Јагодић Стеван
Калнак Томислав
Кавајлик Ђурица
Лапчевић Златија
Марковић Светозар
Мађарац Радмила
Маровић Слободан
Обрадовић Горица
Павков Александар
Попов Лазар
Спасић Војо
Спасић Мирко
Стефановски Драган
Стефанов Славиша
Станић Никола
Стоиљковић Драган
Чечовски Сатир

Генерација 1976/77.                                                                    
4а: Васа Мирков                                                                               
Бобић Драган                                                                                        
Бура Предраг                                                                                        
Вулетић Никола                                                                                   
Дубичанин Славица                                                                             
Ђурић Бранислав                                                                                 
Ђурић Драгољуб                                                                                  

Егерић Душко                                                                                       
Јакић Љиљана                                                                                       
Јањић Драган                                                                                        
Јовановић Станко                                                                                 
Милчић Олга                                                                                        
Мијаиловић Душан                                                                              
Мунћан Нада                                                                                        
Николајев Даница                                                                                
Обрадовић Душан                                                                                
Павичић Драган                                                                                   
Скочајић Јован                                                                                     
Средић Мирјана                                                                                   
Топић Бранислава                                                                                
Цветићанин Душица                                                                            
Ћопић Бошко                                                                                        
Чејић Драгана                                                                                       
Чамаран Вилмош                                                                                 
Бранков Михајло                                                                                                                                          
                                        

Генерација 1976/77.
4ц: Кутрички Здравко
Богичевић Снежана
Бојић Дивна
Бугаринов Предртаг
Будимиров Ђурица
Вицикнез Бошко
Драгојевић Стојанка
Џодић Радован
Ђурић Славко
Жарков Петар
Згорац Живојин
Ивковић Радиша
Илић Снежана
Кнежевић Раде
Милошевић Милан
Мићовић Нада
Кунић Софија
Лујанов Зоран
Лукач Станиша
Лунгин Даница
Марјанов Војислав
Максимовић Јовица
Манић Љиљана
Недовић Милисава
Ненадов Мирослав
Николић Гордана
Петровић Богдан
Петровић Драгица

Простран Марија
Рајаковић Борислав
Стевановић Драго
Стојановић Милица
Чанчаревић Јован

Генерација 1976/77.
4б: С. Петрићевић                                                                                       
Алексин Барбара
Антонијевић Синиша
Барбу Лазар
Бобић Светислав
Величковић Радојка
Витас Даринка
Вукелић Душан
Глогинић Рада
Грујић Видосава
Дамјановић Драгица
Ђурковић Љиљана
Ивановић Драган
Ивковић Илија
Јовановић Драган
Јотић Божица
Кесић Милорад
Кесић Миодраг
Клепић Снежана
Костић Вера
Маран Зоран
Миленковић Мирослав
Милићевић Миленија
Нејковић Љиљана
Николић Драган                                                                                                             
Радивојевић Слободан                                                                                                           
Рајлић Милена                                                                                                             
Ристић Вида                                                                                                              
Стојановић Биљана                                                                                                            
Стајчевски Вера                                                                                                              
Стошовић Миодраг                                                                                                        
Чукић Бранкa                                                                                                              
Шарац Душан 

Генерација 1977/78.                                                                        
4а: М. Петрићевић                                                                                 
Анчески Мира                                                                                          
Блажу Ђура                                                                                               
Босанкић Вељко                                                                                       
Боу Доринел                                                                                             
Бранков Мирољуб                                                                                   
Будимиров Драгомир                                                                              

Вујичић Здравка                                                                                       
Комердељ Смиља                                                                                     
Кужелка Стева                                                                                          
Манојловић Драган                                                                                  
Маринков Љиљана                                                                                   
Милојевић Милен                                                                                     
Митровић Рафаило                                                                                    
Нехез Ержебет                                                                                           
Овчаров Драгутин                                                                                     
Петковић Веселин                                                                                     
Николин Златко
Правда Ференц                                                                                          
Свера Петар                                                                                               
Стјепановић Стана                                                                                    
Стопањац Богдан                                                                                      
Тодоровић Вера                                                                                         
Трифуновић Радиша                                                                                 
Текић Милош                                                                                             
                                                                                                                     

Ученици 
из Нигерије  1977/78.
курс језика:
Shehu Nuhu Usman                                                                           
Nayara Lawal
Ganiyu Adebayo                                                                                
Mohamed Jimon
Ruma Maazi Abu
Mohammed Ahmed
Sale Labaran Haruna
Sani Saleh Saliho
Hamisu Auta Saadu
Saleh Shvaibu 
Ishaka Ogirimah
Abu Salin
Salihu Eo Salami
Abubakar Jdyis
Ezekieh Adaja                                                                                    
Aminu Jimbrim
Taiwo Adisa Salawu                                                                           
Bakori Magayi
Adams Ndako Aliyu                                                                           
Gandi Reuben
Alahassan Abdu                                                                                  
Garba Simon
Samueh Funso Dada                                                                           
Didam Anthony
Halidu Bio Usman                                                                              
Kako Audu
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Samuel Olajide                                                                                   
Lawrence Alake
Babalola                                                                                              
Musa Shehu
Abbas Pada                                                                                         
Oyawoye Michael
Sadat Abdullahi                                                                                  
Sani Ismaeel
Ahmed Mohamed                                                                               
Haruna Isa
Abdulrazag  Ahmed                                                                            
Hashims Turaki  
Baba                                                                                                    
Villiams Henry
Tijani Maula Ali
Zamanu Ibrahim
Abdulahi Hassan                                                                                 
Ayedogbow James
Fagge Abubakar Auwalu

Генерација 1977/78.
4б: Ћирин Јулија                                                                                          
Ашлер Ержебет
Бојанић Милан
Видаковић Владан
Ђерић Драган
Ђинђић Богдан
Ђурић Миле
Кнежевић Марко
Крецулов Коста
Крстић Радослав
Лапчевић Милош
Малушев Драган
Мандић Бранко
Марчета Мирко
Миливојевић Жарко
Мунижаба Дара
Николин Златко
Остојић Божанка
Пашић Зоран
Ракић Драгиша
Саваловић Рада
Салапура Милорад
Слацки Елвира
Трбанац Светлана
Тодоров Миодраг                                                                                                             
Фрумос Корнел                                                                                                             
Чикарић Мирослав 

Генерација 1977/78.
4ц: Ћирин Јулија
Бјелобаба Зоран
Бранков Драган
Давидов Владислав
Дакић Јован
Здравковић Милан
Илић Гојко
Лазин Милан
Макарић Дејан
Миросављевић Зоран
Рајлић Нада
Филиповић Милан
Станојев Сузана
Тот Роберт
Маравић Зоран
Марић Милена
Јовановић Никола
Јоксимовић Милан
Дошен Бранко
Ђумић Дејан 
Вираг Михај
Вукашиновић Сретен

Ученици 
из Нигерије 1977/78.
курс језика:
Adamu Mohammed
Tahir
Ado Abdulkadir
Aminu Hasain
Balarabe Husaini
Balarabe Mahmud
Funtua Shehu
Salmanu
Garba Lawal
Garba Musa
Dwadabe Mohammed
Lawal
Iya Malami Usman
Magayi Hassan Saye

Генерација 1978/79.                                                                      
2а: Стојев Владимир                                                                                         
Бербер Милан                                                                                        
Вашаш Ана                                                                                            
Живковић Весна                                                                                    
Заркула Боривој                                                                                     

Козић Драган                                                                                          
Костадинов Стева                                                                                  
Микша Еуфрозина                                                                                 
Папић Јован                                                                                            
Петровић Биљана                                                                                   
Попов Петар                                                                                           
Ристовски Јован                                                                                     
Стојшин Никица                                                                                    
Цицварић Катарина                                                                               
Томин Анкица                                                                                        
Цакић Анђелка                                                                                       
Ранислав Петар                                                                                      
Ракитован Николае                                                                                
Попов Јон                                                                                                
Попин Марчел                                                                                        
Крочек Мирослав                                                                                   
Милосављевић Дивна                                                                            
Зрнић Мирослав                                                                                     
Јанковић Милица                                                                                    
Гава Владислава                                                                                      
Ђорђевић Славица                                                                                    

Генерација 1978/79.
2б: Мира Петрићевић   
Батиница Драган
Вуков Живојин
Герга Леонардо
Зрнић Петар
Ивановић Драгољуб
Јаћовић Раденко 
Јокић Зоран
Карешин Бранислав
Кeлеман Јанош
Костић Недељко
Кричак Никола
Љуштина Дубравко
Марјановић Радомир
Нрецај Јакоб
Овчаров Стевица
Оравец Милко
Пекеч Драган
Петку Николае
Радак Звездан
Радак Срђан
Стојанов Драгољуб
Стојанов Јован
Томић Никола
Чејић Горан

Чеке Тибор                                                                                                                 
Чолока Јон                                                                                                               
Шимшић Светозар

Генерација 1979/80.                                                                            
2а: Ћирин Јулија                                                                                       
Бирта Беља                                                                                                   
Врговић Васа                                                                                               
Вранчев Божанка                                                                                        
Демша Аранка                                                                                             
Живанчевић Љиљана                                                                                  
Животић Јелена                                                                                           
Заркулов Влатко                                                                                          
Згрђа Марија                                                                                                
Игић Драгослав                                                                                            
Јовановић Милорад                                                                                     
Лекса Јохан                                                                                                   
Максимовић Младен                                                                                   
Миловановић Зоран                                                                                    
Минић Весна                                                                                                
Михајловић Мирјана                                                                                   
Недић Златибор                                                                                            
Недељков Саша                                                                                            
Николић Станко                                                                                           
Пасула Флорика                                                                                           
Петраш Милушка                                                                                         
Попов Биљана                                                                                               
Пфајферт Снежана                                                                                         
Радић Душица                                                                                                
Радованов Миломирка                                                                                  
Седљак Олина

Генерација 1979/80.
2б: В. Бокоров
Блануша Петар
Бокшан Сава
Величковски Бранко
Деме Бела
Гутеша Милан
Згрђа Дорел
Кравић Милан
Максимовић Милан
Мандић Миле
Миладиновић Слаољуб
Мунћан Будиша
Петић Десимир
Пинтер Михај
Поштин Горан
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Ранимиров Синиша
Стефановски Драган
Течи Јани
Тодоран Васа
Тодоровски Никола
Трајаноски Зоран
Туркоање Георге
Чрјепак  Јано 
Шош Јанош
Abu Geoff ry Loueth Salin
Aminu Usaini
Kako Audu
Lawan Mohammed
Musa Gero Garba
Yada Sale
Haruna Isa
Saye Hasan
Shuabu Saleh

Генерација 1979/80.
2ц: Здравко Kутрички
Андраш Јон
Saiduhamisu
AubakarAuwalu
AubakarIdris
Ahman
MohammedAhmed
HusseinBalarabe
JinohganyuAdebayo
Дрљача Мирко
Ђорђевић Јелена
АlakeIyiolalawrence
BalaYahaya
Керкез Вера
Кидџин Јовица
GarbaLawal
Maula Ali Tijjani
Abubakar Magaji
Oyawoye Michael
Adenrale
Nayara Mohhamed
ОбрадовићГоран
ОлајашФеренц
Остојић Светлана
Пајкин Јован
Пашић Милан
Ристић Нада
Бабалола Самуел

Олајиде
Тодоровић Зорица
Habbab Hashim
Turaki
Ahmed Abdul Razaq
Ochannah P. Basseu
Udom F. Samuel
Ету Маркус Егете

Генерација 1979/80.
2е: Стојић Драгиша
Петров Предраг
Алексић Душан
Бекић Живица
Везмар Ненад
Везмар Предраг
Даутовић Жељко
Деме Јожеф
Ђурић Богољуб
Живановић Слободан
Зуха Е. Едвард
Занивоварски Рудолф
Косо Иштван
Ковачеић Зоран
Лукач Ненад 
Мандић Бранимир
Матијевић Мирослав
Недељков Станислав
Недановски Зоран
Папић Јосип
Пилип Паљо
Попов Богица
Радак Миливој
Радак Ђорђе
Симоновић Миладин
Станојев Радојица 
Тасевски Бранко
Типсаревић Драган
Ћосић Томислав 
Ћосић Станко
AbdulkadirAdo
AbdulahiSadat
Aedogbon James
Eka Adada
Henri Wiliams
Ishaka Ogiriman
Salmanu Sheku
Simin Garba

Muhamad Ahmad
ШпачекАндраш

Генерација 1980/81.
2а: Јулија Ћирин
Босанкић Љубица
Весић Слободан
Ватипка Фрања
Глишовић Добривоје
Крачун Звонимир 
Мунижаба Драгомир
Недељков Љиљана
Попов Драгана
Петровић Радмила
Путица Зоран
Радивојевић Зоран
Ристески Зоран
Рудинац Милан
Станковић Новица
Тодоровић Миленко

Генерација 1980/81.
2ц: Светислав  Петрићевић
Берењи Јован
Бобић Василије
Величковић Симо
Вилић Ђорђе
Вокоун Емил
Вренчев Зоран
Вујовић Милосав
Георге Јон
Ђонин Александар
Јованов Мита
Каровић Зоран
Кресојевић Душан
Магда Данијел
Мандић Будимир
Миросављев  Микица
Мишић Љубиша
Надор Драган
Паликућа Бранко
Панин Предраг
Пауновић Ђурица
Петровић Саво
Пешић Ратко
Попа Јон
Радак Зоран
Радуц Штефан

Раковић Драгојле
Стојановић Бошко
Србу Корнел
Тодоров Бошко
Чавић Горан

Генерација1981/82.
2а: Драгијана Пурић
Бабић Слободсан
Беложански Мирослав
Балан Георге
Бељин Јовица
Гришпенц Ђурђевка
Гњеч Горан
Гвозденовић Петар
Ђурковић Томислав
Зеленков Мита
Којић Миливој
Корица Чедомир
Милошевић Јовица
Миладиновић Драган
Миланов Савица
Мирковић Гордана
Обрадовић Бранка
Петровић Горан
Росић Слађана
Синђелић Слађана
Сикора Ружана
Спорин Стеван
Утвић Јасминка
Царан Маринике
Чејић Милан
Чечерић Драган
ШебестаВилем

Генерација 1981/82.
2ц: В. Бокоров
Баба Еуђен
Буђелан Трајан
Барбу Валери
Васић Михајло
Варићак Миле
Данчу Јонел
Ђукић Мирољуб
Ђукић Зоран
Ировић Венцл
Јерина Ђорђе
Јовановић Драгутин
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Јовановић Чеда
Лападат Јосиф
Лотреан Јон
Миленковић Драгослав
Микша Мирћа
Мундруц Илија
Николић Зоран
Остојић Оливер
Радуловиоћ Драгослав
Радојев Бранислав
Стевић Звонко 
Тадић Зоран
Урошевић Малиша

Генерација 1982/83.
2а: Јулија Ћирин
Арсенијевић Снежана
Бабић Слобода
Бељин Гордана
Бранков Горан
Брцан Драгана
Влајић Славвица
Врекић Јелена
Жеберан Мића
Ивошевић Бисерка
Јевтић Весна
Јовановић Милан
Јованов Оливера
Јордановић Снежана
Макарин Миле
Мартинов Бранкица
Момиров Драган
Мрђеновић Дубравка
Остојић Славица
Палић Марија
Панић Светлана
Петров Божица
Петровић Илија
Преда Аурика
Савић Хилда
Симоновић Зоран
Стајковић Гордана
Станојевић Биљана
Стојшић Александар
Чечарић Драган

Генерација 1982/83.
2ц: Светислав Петрићевић
Балог Тибор
Барица Михаљ
Битевић Перица
Босиок Коста
Вукојев Сима 
Голу Ненад
Доловац Верољуб
Ивков Стеван
Јованов Драган
Јованов Душан
Јовановић Ђорђе
Калнак Иван
Капларевић Милан
Микша Јон
Милутинов Владимир
Мирча Николае
Михајловић Миодраг
Обрадовић Зоран
Оморац Драган
Пасула Маринел
Пасула Паул
Пауновић Милорад
Попов Јован
Попов Станко
Поштин Зоран
Раилић Милорад
Росић Горан
Савић Миланко
Сламарски Радојица
Ченуча Вирџил
Генерација 1983/84.
2а: Владимир Стојев
Берки Илонка
Богосављев Весна
Гвоздић Миланка
Деспотовић Оливија
Ђорђевић Драгослав 
Ђукановић Драган
Загорац Станислав
Зрнић Зоран
Јованов Снежана
Јованов Оливера
Јоца Луција
Косовић Драган
Кукић Драган
Марковић Бранко
Нешков Зорица

Пауновић Јовица
Панић Светлана
Петровић Слободан
Петровић Илија 
Стојковић Предраг
Топаловић Зоран
Филиповић Михајло
Шикања Бранко

Генерација 1983/84.
2ц: Драгиша Стојић
Атанацков Ненад
Буга Драганел
Вујичић Милисав
Гајта Трајан
Ђурић Драган
Ђурђев Новица
Инђић Стеван
Јованов Милош
Корња Корнел
Корња Венету
Комердељ Анђелко
Кућера Иштван
Лалин Душан
Никић Горан
Матваш С орин
Михајлов Сава
Павловић Душан
Попи Дору
Петровић Жељко
Попов Драган
Рајаков Миладин
Раду Виорел
Рошу Лавинел
Стојменовић Драган
Станисављев Жељко
Селаковић Стеван
Туркоање Трајан
Ћирка Лавинел
Чејић Зоран
Шајин Андраш 
Ивков Зоран
Маленов Драгослав

Генерација 1984/85.
4а: Јулија Ћирин
Берковић Оливера
Богдановић Гордана

Божановић Сава
Божановић Саша
Веселинов Драгана
Влаикиновић Татјана
Грчић Марина
Ђорђевић Драгица
Зрнић Зоран
Ивковић Миленко
Јанашевић Гордана
Јовандић Ленка
Маринковић Весна
Милановић Олгица
Нишавић Жаклина
Новковић Славен
Пантелић Дејан
Петеш Марија
Попов Споменка
Прокић Зорица
Радоњић Владимир
Радосављевић Верица
Радмановац Зорица
Секуловић Добрица
Селаковић Љиљана
Стаменковић Горан
Стојковић Горан
Стајић Златко
Чурчић Љубиша
Штиглиц Драгана
Жеберан Мића

Генерација 1984/85.
4ц: Светислав Петрићевић 
Алфелди Андраш
Анкић Зоран
Атанацкоцв Саша
Балог Стеван
Бене Иштван
Богић Миливој
Васић Перица
Вујовић Ђурица
Гајић Срђан
Дојчинов Лазар
Ђорђевић Богдан
Иветић Милош
Калман Карољ
Кутрички Горан
Лазевски Ненад
Лазић Драгољуб
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Лаурић Зденко
Мајкић Милорад
Маћаш Петру
Милинковић Миле
Милисављевић Драган
Милићев Срдан
Миљуш Горан
Првуловић Драган
Превература Горан
Румун Богдан
Стевановић Аца
Томин М. Драган
Томин С. Драган
Цера Јон
Чејић Станко

Генерација 1984/85.
4е: Здравко Кутрички
Ердељан Лавинел
Аврамовић Драгослав 
Чарапић Јадранка
Дојчинов Драгана
Дојчиновић Александар
Дунђерин Милан
Ћорда Жељко
Халупка Јанош 
Јеличић Миле
Јездић Небојша
Јотов Александар
Јовановић Драган
Јованов Горан
Карић Раде
Кравић Драган
Лазић Перица
Миленковић Синиша
Мишкић Весна
Митровић Срђан
Новаков Драгана
Новакоић Саша
Папин Марец
Салаи Теодора
Савић МИљан
Стакић Станиша
Стингу Јосиф
Стјепановић Нада
Шинжар Зоран
Шабат Драган
Величковић Биљана

Вираг Иштван
Журка Петру
Трбојевић Милан
Стојадинов Никола

Генерација 1985/86.
4а: Владимир Стојев
Ангеловски Зорица
Антонијевић Слађана
Балинт Ирена
Блажу Вера
Васић Јасмина 
Воштинић Милена
Влаикиновић Татјана
Глигоријевић Сузица
Ђукић Мирослав 
Златковић Добривоје
Јовановић Јадранка
Мештер Оливера
Недимовић Милан
Обрадовић Драгана
Пасер Снежана
Паскота Снежана
Попов Ранка
Поповић Миленко
Раковић Весна
Радошевић Бранислав 
Стојановић Слађана
Скутар Олгица
Синђелић Јасмина
Трњанчев Татјана
Цветичанин Гордана
Чубрило Верица
Шимић Драган
Шушак Гордана

Генерација 1985/86.
4ц: Драгиша Стојшин
Милошевић Анђелко
Остојић Новица
Темишварац Душан 
Димитријевић Веселин
Станић Никола
Станковић Обрен
Миљков Ђурица
Стојадинов Горан
Сламарски Савица
Бићанин Миодраг

Обрадовић Горан
Каса Недељко
Бондор Иштван
Голумбов Богица
Лазић Драгољуб
Микулић Зоран
Дума Ђурица
Тасевски Драган
Мушковић Ненад
Кугл Бранислав
Дума Стевица
Добричинац Миодраг
Миличевић Слађан
Јовичић Јовица
Ђурђев Љубиша

Генерација 1985/86.
4е: Јован Кршић
Агадишан Јонел
Бранков Јовица
Булајић Милорад
Варга Хајналка
Глигоријевић Биљана
Гвозденов Дејан
Гојковић Радомир
Дакић Мирјана
Жижа Дејан
Живановић Златица
Ждрња Милан
Зорић Светлана
Иванчевић Миленко
Јаничијевић Ненад
Јованов Мирјана
Кери Пирошка
Латковић Драгомир
Лукић Верољуб
Мургу Лавинел
Мандић Предраг
Мата Дануц
Николин Драгица
Петровски Звездан
Росић Небојша
Ружић Србољуб
Стојшин Јасмина
Савић Миладина
Скоко Дејан
Туцаков Славица
Чернак Јанко

Чавић Дејан
Шојић Ненад
Швајгер Марија

Генерација 1986/87.
4б: Бранкица Андрић
Арашков Срђан
Ангеловски Рада
Балан Зоран
Барица Ирена
Бошкић Стака
Бубало Љубиша
Брезичанин Мирко
Васић Небојша
Гогоњац Љубица
Ђурђевић Александар
EmanuelOlalere
Oshoa
Јоцић Славица
Јовић Александар
Јосимов Саша
Кокора Емилијан
Лауш Саша
Лацку Дорин
Милошевић Горан
Новаковић Милан
Њагул Иванка
Пајић Милован
Радоњић Саша
Ребић Мирослав
Седлар Јово
Ташевски Јовица
Цеснак Жељко
Ћурчин Душан
Џепчески Горан
Феро Вјерочка
Шкрбић Оливера

Генерација 1986/87.
4д: Светлана Радојковић
Бенин Гордана
Бељин Мирољуб
Васиљевић Сузана
Владић Биљана
Вукашиновић Гордана
Јованов Весна
Јовичић Снежана
Личина Драгана
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Макарин Снежана
Марковић Весна
Милановић Сузана
Милашиновић Мирјана
Митрованов Савица
Матијевић Драгана
Милић Света
Милић Илинка
Нехез Жужана
Нешић Зорица
Пађен Милка
Острчил Кристина
Рајавић Слободан
Самарџија Светлана
Стефанов Татјана
Топић Мирјана
Тошић Бранка
Тошић Весна
Тошић Светлана
Трифунов Светлана
Харкаи Верица

Генерација 1987/88.
4а: Владимир Стојев
Ацкета Мирослав
Блануша Илија
Грујић Јасмина
Дошља Љиљана
Деспотовски Драган
Ђура Данијела
Живанов Драган
Јовичић Гордана
Корња Данијел
Крстовић Горан
Ковачев Александар
Максимовић Златко
Милутиновић Милутин
Митровић Александар
Миленковић Горан
Микша Димитрије
Милутинов Горан
Милетић Дејан
Николић Сања
Радовановић Јасмина
Рајачић Миливој
Станковић Драган
Станимиров Славољуб
Фако Сузана

Генерација 1987/88.
4ц: Драгиша Стојић
Ардељан Јон
Булајић Драган
Биро Роберт
Вину Јонел
Врањешевић Милутин
Вуков Горан
Гатејанц Јонел
Дамјановић Јовица
Ђурица Мартин
Живојинов Мирослав
Живојинов Живојин
Лекић Саша
Милојевић Бобан
Марић Драган
Манеску Ливи
Мажић Војислав
Милосављев Милорад
Радић Ненад
Рајић Зоран
Скутар Жива
Станисављев Милош
Станчу Аурел
Тодоровић Богица
Хлавча Јанко
Црнојевић Дарко
Чати Имре
Чејић Лазар

Генерација 1987/88.
4е: Ламберт Јовичевић
Барачков Бошко
Барбулов Јонел
Басара Марија
Богић Горан
Војнов Срђан
Гајић Радмила
Гргин Александар
Даља Георге
Дангубић Никола
Ђорђев Зоран
Ђурић Снежана
Јовин Жељко
Јоца Ромулус
Кокаи Стеван
Лацку Јонел

Мудрић Снежана
Павлица Бранко
Поповић Савица
Путник Перица
Ракић Наталија
Смудић Иван
Соларевић Душко
Стојаковић Александар
Стојковић Горан
Субић Славољуб
Сућ Јон
Хајдер Слађана
Шинжар Андреја
Шобот Радмила 

Генерација 1988/89.
4б: Бранкица Андрић
Бавански Светозар
Битевић Драган
Булајић Љиљана
Бодеграјац Данијела
Вељковић Горан
Вучетић Зоран
Ђурђев Јовица
Живанчев Марија
Јеловац Никола
Јовановић Александар
Кружељ Дарко
Мијић Миладин
Мијић Милан
Милојевић Зоран
Миладиновић Зоран
Милутиновић Владимир
Недељков Милованка
Петровски Татјана
Петровић Драган
Павлов Мирјана
Рудинац Ивица
Станковић Милан
Секулић Мира
Стошић Александар
Шајн Драган
Штрбац Александар

Генерација 1988/89.
4д: Светлана Радојковић
Болић Виолета

Божић Гордана
Бузаревић Наташа
Видаковић Славица
Гмијовић Даница
Ђукић Јелена
Ђарић Наташа
Ивковић Весна
Јакшић Стојанка
Марић Снежана
Миросављев Валентина
Милетић Оливера
Милованов Борислава
Николић Зорица
Обрадовић Свјетлана
Петровић Надежда
Станисављевић Мирјана
Хакл Хермина
Чука Силвике
Ћирић Татјана

Генерација 1989/90.
4а: Владимир Стојев
Барић Биљана
Грујић Жељко
Дрндор Виолета
Ђорђевић Оливера
Ивковић Драгомир
Јанковић Милета
Јованов Татјана
Кузма Ана
Лападат Луђа
Лукетић Горан
Марован Фелићан
Милошевић Весна
Михајловић Соња
Недељковић Спасенко
Печеничић Драгомир
Писарић Сузана
Познић Душица
Радосављевић Милован
Станковић Бранко
Тасић Горан
Тасић Зоран
Убипарип Радован
Ферјанчић Нина
Харкаи Вера
Чворић Весна
Чонић Светислав

183



Генерација 1989/90.
4ц: Драгиша Стојић
Алаица Драгослав
Белић Драган
Болесников Зоран
Веселиновић Драган
Гавриловић Владимир
Гајта Димитрије
Жула Ненад
Јорговић Јонел
Кашлик Ференц
Косорош Золтан
Лекић Александар
Момчилов Драган
Мшић Радојица
Спасић Бранислав 
Урсу Петар
Цера Живојин

Генерација 1989/90.
4е: Вукомир Ковачев
Божанић Урош
Блажевић Војислав 
Васић Слађана
Влаикиновић Валентина
Гавриловић Аурелија
Галамбош Марика
Драгићевић Саша
Заркула Сања
Јованчић Александра
Карановић Дејан
Ковач Јудита
Мајкић Дејан
Медић Оливера
Мићевић Снежана
Милошевић Слађана
Мушкиња Бојан
Пантић Весна
Плећић Драган
Петровић Кароне-Итало
Пауновић Драгана
Подунавац Иван
Савковић Матица 
Стојков Владимир 
Субић Драган
Ташић Драгољуб 
Тодоровић Снежана
Ташић Горан

Генерација 1990/91.
ветеринарски
Бакалас Ненад
Бањанин Вера
Гаврилов Горан
Грујић Саша
Грубић Татјана
Инајетовић Сенад
Јовановић Горан
Костић Бојан
Ледерер Роберт
Лекић Ненад
Маргитин Саша
Марин Наташа
Медић Влада
Милетић Миодраг
Миловановић Слађана
Обрадовић Мирјана
Палинкашевић Драган
Путник Милорад
Стајић Данијела
Стојшин Александар
Цесарец Милан
Јожевић Златко
Бонев Бранко

Генерација 1989/90.
произвођач кондиторских производа
Ацковић Бранислав
Бељин Снежана
Вукашиновић Александра
Грабовић Ана
Губић Дијана
Ђорђевић Бранкица
Ђуркин Виолета
Звонарић Љубица
Илијин Даница
Миливојевић Бранка
Милојковић Слађане
Обрадовић Биљана
Самарџија Слађана
Станковичћ Весна
Форго Золтан
Милошевић Александар
Кравић Александра
Нешић Драгица
Раденковић Весна

Генерација 1991/92.
техничар биљне производње
Бакић Тања
Вренчев Јован
Ивковић Тереза
Јовановић Миодраг
Јоановић Трајан
Кнежевић Ратомирка
Крају Доринел
Лилин Живорад
Митровић Слободан
Мићић Зоран
Никола Сузана
Николић Александар
Предрагов Данијела
Самарџија Стево
Степанов Драгана
Стојанов Бранислав
Тадић Ненад
Туркоање Фелићијан
Фешиш Данијела
Фортуз Јован
Трбањац Тања
Бешовић Ненад

Генерација 1990/91.
руковалац пољопривредних машина
Абадија Јонел
Бавански Златко
Блажу Виктор
Бирђан Виктор
Ђорђевић Здравко
Јелисавчић Златко
Јенча Трајан
Костадинов Бранислав
Крунић Игор
Нранчић Дејан
Радаковић Бојан
Тадић Анђелко
Тома Јонел
Топличанин Синиша
Фаркаш Карољ

Генерација 1991/92.
техничари
Бота Андрија

Болорин Срђан
Веља Душко
Вучић Гордана
Гурила Јон
Галчев Соња
Дрндарски Јелена
Ђорђевић Драгана
Зрнић Мирјана
Јанковић Ненад
Јаковљев Јованка
Јовановић Радислава
Коларевић Радојко
Лазаров Олга
Миланов Александар
Михајловић Предраг
Нешић Оливера
Острчил Татјана
Преда Аурелијан
Ракић Снежана
Стојадинов Дејан
Томић Саша
Николић Горан
Ферјанчић Игор
Ћурчић Небојша
Чубрило Божидар
Петриње Јонел
Грозданић Урош
Марић Зоран

Генерација 1992/93.
техничари
Анђелић Срђан
Божиловић Предраг
Болдовина Валентин
Донески Игор
Дуканац Сузана
Ђукић Зоран
Иричанин Данијела
Ковачев Горан
Котур Јасмина
Латковић Горан
Мирјанић Данијела
Марјановић Мирко
Петер Љиљана
Петровић Весна
Попов Оливера
Ракић Зоран
Разић Сава
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Савков Душко
Савков Игор
Станисављев Перица
Секулић Јулијана
Стајковић Радосав
Суботић Милош
Шандор Едита
Лончар Соња
Мандић Радмила

Генерација 1992/93.
ветеринарски смер
Атлагић Вучен
Антман Сандра
Белић Соња
Болорин Слађана
Бркушанин Миодраг
Влаикиновић Жељко
Госта Јонел
Гвозденов Велимир
Добеш Вања
Драганић Бранка
Ђукић Виолета
Жарков Милица
Живковић Александра
Жидои Емилија
Јевтовић Игор
Колбл Ивица
Курунци Иван
Лекса Драган
Мартинов Данијела
Миљковић Љиљана
Печеничић Биљана
Пуповац Марјан
Тешић Јелена
Стајић Владан
Цимеша Саша
Шарац Славица
Керекеш Јожеф
Чубрило Желимир
Дамјановић Далибор
Благојевић Жељко

Генерација 1993/94.
руковалац
Балабан Жељко
Балан Стевица
Вираг Ференц

Штрбац Стево
Влах Игор
Дујић Марин
Дујић Марио
Јаћимовски Зоран
Јерковић Александар
Јовановић Жељко
Каларек Стјепан
Которман Роберт
Миљевић Дејан
Младеновић Дамир
Паску Зену
Симеонов Зоран
Кривокапић Дејан
Крунић Предраг
Фекете Тибор
Станисављев Ивица
Васић Милан

Генерација 1992/93.
узгајивач стоке
Варјашки Боривоје
Гутеша Јован
Ивичић Дејан
Јовановић Ненад
Кричак Зоран
Радак Душан
Фаркаш Драган

Генерација 1993/94.
произвођачи
Бела Драгана
Голубић Латинка
Галамбош Беата
Ђукић Јелица
Петровић Оливера
Сарка Моника
Стојанов Драган
Тот Марица
Јевтић Александар
Џамић Младена
Шукалић Јасмина

Генерација 1993/94.
произвођачи
Белодедић Саша
Богдановић Биљана

Болић Љиљана
Вишњић Јелена
Гламочлија Маја
Бобан Вероника
Драгој Мирјана
Елевен Верица
Ерор Драгана
Јовичин Виолета
Кирков Снежана
Косо Кристина
Лекић Светлана
Миок Далиборка
Обрадоић Снежана
Остојић Љиљана
Петровић Славица
Путник Катарина
Стрнад Хермина
Тадић Андријана
Трбојевић Наташа

Генерација 1994/95.
техничари
Агбаба Снежана
Божић Далибор
Воја Далибор
Дуковић Александар
Ђокић Милан
Јовановић Мирослав
Јовановић Игор
Јовулов Александра
Кнежевић Ивана
Мандић Милутин
Милићев Борко
Милосављевић Драган
Милосављевић Жељко
Мркобрада Вера
Нехез Игор
Пупавац Зоран
Смиљковски Биљана
Толанов Жељко
Тот Магдалена
Црнобрња Валентина
Несторов Дарко
Ташић Огњен 
Грујин Мирослав

Генерација 1994/95.
руковаоци

Андраши Јожеф
Аћимов Ђорђе
Бака Јожеф 
Барна Милан
Букован Денис
Дуда Мирко
Жарков Давор
Јанићијевић Ненад 
Јовчев Ненад
Кожа Флорин
Милићев Драган
Миросављев Новица
Перишић Дејан
Попов Љубинко 
Ранимиров Жељко
Серман Адам 
Течи Златко
Јерковић Никола

Генерација 1994/95.
произвођачи
Бакић Анкица
Борисављевић Вања
Борисављевић Наташа
Васић Зорана
Гуљаш Зузана
Ђокић Марина
Здјелар Ивана
Иланчић Данијела
Ковачев Слађана
Лековски Наташа
Миловчевић Радојка
Паскота Соња
Петровић Оливера
Реџбечај Хана
Сарка Катарина
Секулић Биљана
Стефановић Данијела
Суботић Сања 
Сурла Софија
Фољан Габријела
Хрутка Аријана
Хуберт Радица
Цакић Хелена
Шованек Анита
Михајловић Александра
Станишић Милован
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Генерација 1995/96.
техничари
Аврамовић Данијел
Башић Зоран
Бојанић Маца
Боснић Рајко
Бућкош Оливера
Вранеш Слободан
Вушуровић Данијела
Грба Нада
Дмитровић Златко
Здјелар Иван
Кљајин Данијела
Кљајин Срђан
Милановић Далиборка
Миљушевић Гордана
Нешић Радослав
Павлов Јелена
Петровић Жива
Ројковић Дамир
Станисављев Јадранка
Станојев Мирољуб
Цветановић Бојана
Чарапић Ненад
Читовић Бојана
Шинжар Томислав
Лукетић Драгица
Михајловић Владан
Марушић Снежана
Јајић Јасминка
Тепшић Жељка

Генерација 1995/96.
произвођачи
Бабић Катарина
Белић Александар
Богин Гордана
Воштанић Виолета
Вујановић Драгана
Јанковић Сања
Кирков Александар
Лађа Ђорђел
Леканић Ттјана 
Медић Александра
Никодијевић Снежана
Пешевски Јелена
Поморишац Јелена
Радић Снежана

Стајић Јелена
Стефановић Далиборка
Стојшин Виолета
Толанов Љиљана
Хордођи Наташа
Цицовић Снежана
Чизмаш Јован
Казан Томица
Норка Мерима
Ребић Мирјана
Петровић Гордана

Генерација 1996/97.
техничари
Агатоновић Дејан
Видаковић Милан
Војнов Стевица
Вујовић Младен
Гашпаревић Јелица
Долинга Дору
Корагу Николета
Корња Емануела
Кутрички Драган
Мирковић Драгана
Милески Снежана
Милојевић Дарко
Олујић Горан 
Петковић Немања
Петровић Дејан
Савков Горан
Сфера Адријан
Трешњар Иван
Перчик Тибор
Митин Душан
Букован Денис
Радека Предраг 

Генерација 1996/97.
ветеринарски техничар
Бељин Исидора
Бирђан Тијана
Веселинов Јелена
Вујаклија Александра
Грубиша Данијела
Дамјановић Владимир
Дрча Радмила
Зоркић Ненад
Кручичанин Драган

Лозо Бојан
Маричић Миљенко
Митровић Небојша
Новаковић Марко
Пантић Сандра
Петровић Дарко
Рајин Мита
Симић Сања
Станков Горан
Цветићанин Милан
Крцић Данијела
Балинт Катарина 
Денић Предраг

Генерација 1996/97.
произвођачи
Величковски Ивана
Гвозденов Данијела
Ђурђев Александар
Јанкулов Данијела
Кипић Драгана
Константинов Данијела
Лазић Ивана
Марјановић Тамара
Мејанчић Далиборка
Митић Снежана
Нинков Соња
Остојић Даница
Паунковић Радованка
Петер Рената
Петровић Гордана
Радић Мирјана
Савић Светлана
Савић Слађана
Стојановић Вера
Стојановић Ивана
Страухал Емилија
Тепавац Горан
Толанов Снежана
Филиповић Данијела
Хајнал Сања
Бешка Аница
Личина Босиљка
Вучковић Весна
Јокановић Гордана
Кутрички Адријана
Стричевић Анита

Генерација 1997/98.
биотехнолози
Аксов Давор
Арсић Јасмина
Барић Јасмина
Божић Тања
Богдановић Марија
Бошњачки Мирјана
Веселиновић Ивана
Ђорђевић Селма
Ђорђев Драгана
Ердеи Хајналка
Загорац Владимир
Илић Александра
Јанковић Слађана
Кампфер Владимир
Константинов Маја
Крачун Сања
Кресојевић Загорка
Лаиншчек Миодраг
Лекса Дарко
Лукић Александра
Милићевић Маријета
Микавица Милена
Милашинов Олгица
Милићев Драгана
Миљковић Драган
Михаиловић Оливера
Недимовић Небојша
Новак Драгана
Павловски Јадранка
Пауновић Драган
Пашкуљевић Драгана
Печеничић Тијана
Попов Маја
Ранимиров Ивана
Ружић Нада
Станишић Станислав
Паунковић Радованка

Генерација 1997/98.
произвођачи
Блаж Ана
Бркљач Ана
Војнов Славица
Војновић Тамара
Вранеш Ана
Говда Емилија
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Илијевски Виолета
Јанош Снежана
Кирилов Јадранка
Китановић Светлана
Костић Рада
Лазарјан Марина
Маравић Слађана
Марин Антонела
Маринковић Наташа
Матицки Наташа
Наумовски Александра
Омчикус Слађана
Пастор Вероника
Петровски Драгана
Попов Наташа
Стојшић Жељко
Тасевски Данијела
Тирнанић Маја
Тол Сандра
Хрутка Малинка
Бугаринов Круна
Салапура Драган

Генерација 1998/99.
техничари
Агатоновић Данијела
Гавриловић Станислава
Ђорђевић Томислав
Јанчић Ђорђе
Јовчев Милан
Клашња Ђорђе
Кукић Владимир
Лалић Дејан
Нишић Владимир 
Оморац Миодраг
Павловић Марина
Сланчик Светлана
Стоилковски Јасмина
Сурла Никола
Томашевић Марина
Трњанчев Санела

Генерација 1998/99.
ветеринарски техничар
Аничић Бојан
Варга Моника
Веселиновић Санела
Грбић Лазар

Ђурђев Ибоја
Живадиноић Миладин
Здравковић Драган
Златаревић Данијерла
Каретић Тамара
Кипровски Никола
Калевски Марко
Кузманов Слободан
Кукић Соња
Липић Игор
Милевски Бранка
Милићевић Небојша
Мрављов Игор
Николић Нино
Павић Елвира
Павков Дарко
Сантрач Михајло
Станковић Јелена
Шогоров Живојин
Бачић Драгана

Генерација 1998/99.
произвођач
Ахмедовски Јасмина
Барић Данијела
Бићанин Зорица
Бојаковић Ружица
Болесников Гордана
Бркић Гордана
Гајић Јелена
Гвозденов Богданка
Гајић Милена
Грбић Мирјана
Вираг Аника
Вуковић Дубравка
Ивашку Боу Лазар
Илић Ивана
Јанош Марјана
Киш Хајналка
Косановић Биљана
Миленковић Драгана
Миросављев Даница
Николић Љубица
Недовић Милан
Њергеш Јулијана
Русовац Дејан
Станковић Александра
Салапура Јасмина

Саламарски Маријана
Стојка Аранка
Тадић Јасмина
Толанов Весна
Зизовски Ђурђевка
Ђаковић Милка
Михаљ Јасмина
Радак Тања
Шарац Душан

Генерација 1999/00.
техничари
Боројевић Драган
Брекић Немања
Виријевић Андрија
Голубовић Зорица
Грубанов Игор
Дамјанов Бранко
Димитријевски Александра
Драча Татјана
Јанковић Јелена
Јанус Илија
Ландуп Горан
Петровић Мирослав
Петровић Олгица
Попов Срђан
Радак Чедица
Радисављевић Јелена
Рендулић Иван
Рогић Драгана
Симић Зорана
Синковић Јадранка
Станковић Валентина
Стојановић Санела
Топаловић Бојан
Шаша Марко

Генерација 1999/00.
руковаоци
Алексић Ненад
Виденовић Зоран
Живковић Александар
Поповић Горан
Рабијац Дарко
Радмановац Дејан
Чех Михај

Генерација 1999/00.
биотехничари
Витаз Драгана
Вокоун Марина
Вишацки Мерима
Гавриловић Наташа
Гаврилов Сања
Гојковић Недељко
Дамјан Јелена
Којић Адријана
Зорић Александра
Кнежевић Јелена
Ковач Ненси
Кутрички Борислав
Леш Моника
Вукетић Мирко
Михајловић Срђан
Мудрић Јасмина
Миросављевић Владимир
Миловановић Маја
Мунџић Оливера
Милошев Радмила
Максимовић Далибор
Павловић Мирјана
Павлов Татијана
Перић Вера
Попов Анђелка
Попов Љубиша
Прокић Татјана
Радак Драгана
Радача Марјан
Радовић Биљана
Савков Ивана
Станин Стојанка
Тот Данијела
Ферчик Игор
Цветићанин Бојана
Церовић Предраг
Јанковски Биљана

Генерација 2000/01.
произвођач
Анђеловски Андијана
Бабин Сузана
Балог Маријана
Бојовић Ана
Бошчић Бојана
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Величковски Биљана
Видојевић Мила
Дакић Данијела
Ђумић Данијела
Златанов Биљана
Илика Маријана
Јакшић Тамара
Јанковић Оливера
Кадвањ Аница
Мареш Анита
Марин Даниел
Муришан Ивана
Оравец Марија
Рајковић Милица
Станков Славица
Стојановски Предраг
Стојсављевић Светлана
Сурђа Сандра
Трњанчев Јасмина
Цесанак Биљана
Лолић Катарина
Цветановић Јулија
Генерација 1979/80.
2д: Вукомир Ковачев
Адамов Александар
AbbasPada
AdamuNdakuAliyu
AntonyDidam
Adamu Mohammed
Tahir
Abdullahi Hassan
Fagge
Abbu Maazu Ruma
Бановић Милован
Balarabe Mhmud
Вучковић Милан
Грозданић Никола
Жигић Милорад
IyaMalamiUsman
Лантош Јосиф 
Момчиловић Петар
Максимовић Раде
MohammedAhmet
Sani
Радованов Зоран
Нађ Дањи Арпад
Ненадовић Душан
Несторов Рајко
Стојић Владислав

Ћургус Зоран
Хофман Ладислав
Хорват Имре
ShehuNuhuUsman
Марковић Мирослав
Мартин Д. Окафор
KingsliEme
Chiodrlli
Godvin Akomaue

Генерација 1979/80.
2ф: Ћургус Б.
Божић Никола
Боричић Иван
Величковић Снежана
Вукан Богица
Дакић Верица
Драганић Саша
Ђорђевић Цветко
Јенча Анђелко
Јовановић Миодраг
Лунгин Драгана
Марковић Драгомир
Митровановић Александар
Ничевски Ненад
Обреновић Радованка
Олајош Драгица 
Попов Славиша
Рајковић Станка
Сеги Анушка
Стефановић Бранислав
Станин Оливера
Станковић Весна
Пруја Мариора
Фаћол Марија
Фарангоза Катица
Џодић Рајка
Роглић Драган

Генерација 1980/81.
2б: Здравко Кутрички
Бокшан Мирослав
Бошкић Душан
Бућинац Гордан
Вујовић Душан
Дражила Марћел
Ђуровић Бранимир
Јованов Влада

Јенча Аурел
Кокановић Зоран
Константинов Радован
Костадиновски Боро
Ласло Золтан 
Лацо Ласло
Никола Јонел
Переш Тибор
Перић Гордана
Секе Јанош
Спасовски Дане
Станишић Саша
Танасијевић Зоран
Томчић Стеван
Чех Момчило
Шипка Милорад
Воштанић Павле

Генерација 1980/81.
2д: Светлана Радојковић
Влатковић Срећко
Гајић Мирјана
Грубанов Радованка
Дума Мирјана
Дамјанов Живко
Ђорђевић Зоран
Ђурић Весна
Ердељан Меланија
Илић Миодраг
Илијевић Антон
Јакшић Зоран
Калановић Мирослав 
Комненов Нада
Комненов Светислав
Костић Слободан
Лаврња Весна
Матицки Јелица
Николић Марина
Обренов Анђа
Остојић Сава
Паркајић Драган
Раденковић Драгана
Радивојевић Весна
Раковић Гордана
Радовановић Ранко
Рајачић Стеван
Шајн Душан

Генерација 1981/82.
2б: Вукомир Ковачев
Васић Радован 
Вуловић Снежана
Вучуровић Радомир
Гашпар Марин
Грбић Чедомир
Гутић Беба
Дедовић Мица
Живковић Јагода
Јеличић Радмила
Кнежевић Богдан
Мајкић Драган
Младеновић Хилда
Митовски Бранко
Мишчевић Јасмина
Моронка Аурике
Павлов Бошко
Петковић Добрица
Поштин Константин
Рајић Бранко
Стачин Јасмина
Сеги Весна
Хрћан Мирко

Генерација 1981/82.
2д: Бошко Ћургус
Брадаш Драгана
Болесников Загорка
Гвозденов Александар
Јава Радица
Грнчарски Станко
Драганић Олгица
Деспотов Драган
Ђорђев Биљана
Здравковић Јасмина
Злопорибовић Добринка
Илиевски Царинка
Иванчевић Мирјана
Јанћић Зора
Јовановић Анђелка
Јовић Слађана
Копил Златко
Љубичић Љубица
Младеновић Зорица
Минковић Гордана
Никић Снежана
Обрадовић Живана
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Премужић Дамир
Ристић Весна
Сарић Ловро
Симић Биљана
Хераковић Олгица
Хорват Павле
Хорват Петар
Вељковвић Нада

Генерација 1982/83.
2б: Здравко Кутрички
Блажић Злата
Букаћеш Флорина
Бугарин Светлана
Васић Бранко
Веселиновић Милка
Гашпар Ана
Грубиша Милорад
Ђан Дору
Живанов Снежана
Илоски Слађана
Јевтовић Горан
Кета Александар
Котарчевић Љиљана
Лукин Иван
Лазин Душан
Милошев Јасмина
Милошев Зоран
Митић Слађана
Мојсин Душан
Обрадовић Драгана
Паун Јовица
Прчуљ Радован
Радукић Иван
Смиљанић Жељко
Тимитијевић Слободан
Ћетковић Ђурица
Физер Илонка
Шубоњ Флорин

Генерација 1982/83.
2д: Босиљка Флора
Бакаи Пирошка
Благојевић Милица
Боровић Дишанка
Вашаш Ирена
Гавриловић Снежана
Гајда Зоран

Глигоровић Стана
Давидковски Мира
Деспотов Оливера
Јездић Спаса
Јованов Јелена
Лекић Невенка
Милићевић Нада
Мијушковић Раде
Моторов Душан
Преваритура Верица
Преда Драгиша
Радаковић Даница
Рајин Загорка
Рашковић Лидија
Ристовски Гордана
Станисављев Негица
Станковић Биљана
Ступар Анђа
Фаркаш Јосиф
Чаманго Јулијана
Шинжар Бранка

Генерација 1983/84.
2б: Драгијана Пурић
Андонов Томислав
Анмур Борис
Бешлин Коста
Бирђан Анишора
Видекић Марица
Вукомановић Горан
Глоговац Предраг
Гашпар Ана
Грковић Сава
Живкобић Слађан
Ивица Радмила
Илијевски Милорад
Јовић Дарко
Какован Александар
Миљуш Предраг
Морјак Александра
Пасула Трајан
Поповић Љиљана
Радак Бранислав
Рајачић Мирко
Ребић Ђурица
Смиљанић Жељко
Стојанов Александар
Угрин Михај

Френц Родика
Хуска Ерне
Цакић Душан
Шандру Снежана

Генерација 1983/84.
2д: Бошко Ћургус
Абрахан Јасмина
Алберт Весна
Барбулов Савка
Боровић Анка
Босић Наташа
Васић Мирјана
Гајић Љиљана
Георгијевски Љупчо
Дудуковић Милорад
Ђуровић Душанка
Крунић Гордана
Ковачевић Петар
Ковачевић Снежана
Лекић Слађана
Милановић Босиљка 
Миланоић Јово
Милић Љиљана
Мунћан Весна
Негројевић Гордана
Пауновић Вера
Радишић Гордана
Ристић Бранкица
Росић Смиља
Трбанос Ивица
Фење Јани
Филеп Илонка
Чечарић Горица
Шчоп Ести
Буђи Маћаш

Генерација 1984/85.
4б: Бранкица Андрић
Авдић Аида
Аврамов Срђан
Божић Мирјана
Благојевић Светлана
Боторурић Драган
Бранковић Станислав
Бубуљ Раде
Глогоњац Предраг
Гравара Татјана

Ђипало Драган
Ђурађевић Драган
Ђурковић Виолета
Марић Стеван
Мартиновић Андреја
Милановић Ружица
Мишкић Мира
Мршић Гордана
Нађ Дањи Атила
Ончу Октавиан
Петровић Зоран
Плавкић Драган
Пурић Надица
Радовановић Марија
Рајић Олгица
Ступар Гордана
Танасковић Аница
Тасков Снежана
Тодороић Невена
Хеуен Карољ
Жипка Љиљана

Генерација 1984/85.
4д: Светлана Радојковић
Барић Вера
Бирђан Ивана
Богдановић Мирјана
Божић Петровка
Бркић Оливера
Благојеић Стана
Дудевски Мирјана
Ђорђевић Миланка
Здравковић Здравко
Ивошевић Милан
Ивошевић Ђуро
Илић Зоран
Јованов Стана
Кеча Драган
Лаврња Синиша
Лекса Владислав
Марковић Ивица
Миладиновић Зоран
Милановић Марјана
Нешков Жељко
Нацл Здравко
Освалд Марија
Радошевић Божа
Рајаков Божана
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Ромелић Живка
Савић Ненад
Спасовски Владимир
Станић Биљана
Станислав Весна
Стојшин Биљана
Стојановић Слободан     
СтојилковскиМилорад
Фехер Роберт
Шићаров Дивна
Шош Лаза

Генерација 1985/86.
4б: Вукомир Ковачев
Арацки Оливера
Божић Мирјана
Бркљач Зоран
Благојевић Светлана
Вујанов Синиша
Ваштаг Ибојка
Врањанац Зоран
Грчић Наташа
Димковић Зоран
Журка Драгалин
Иванишевић Александар
Ивановић Ненад
Илкић Никлоа
Ињац Милена
Јајић Војкан
Јовановић Драган
Јурковић Зоран
Кнежевић Зоран
Лукић Ненад
Мерча Марија
Милутиновић Живица
Митровић Јасмина
Рајковић Зоран
Рајтер Никола
Станић Милан
Станојчић Марјана
Трумпић Жељко
Ћосић Радивој
Ђорда Зоран

Генерација 1985/86.
4д: Драгијана Пурић
Борош Ерика
Веселиновски Слађана

Гроздановић Јагода
Јанковић Светлана
Зељковић Милка
Керчуљ Зорица
Крњић Миља
Лазић Весна
Лапчевић Мирјана
Лацковић Предраг
Лунц Илонка
Мијошков Ружица
Миљковић Светлана
Мићевић Гордана
Пупавац Светлана
Мудрић Бињљана
Мега Ана
Остојић Оливера
Поповић Весна
Радуловић Снежана
Стајић Нада
Станојчић Славица
Течи Слободанка
Тот Катица
Тутуреа Марија
Халабрин Анка
Чизмаш Јелена
Шевртовић Бињљана
Шкундрић Гордана
Блануша Јелена
Карановић Милка

Генерација 1986/87.
4а: Јулија Ћирин
Балог Пирошка
Благојевић Драган
Васиљевић Љиљана
Глигоријевић Југослав
Екреши Вера
Жунац Јасмина
Жужа Олгица
Илијевски Весна
Златковић Добривоје
Иричанин Милијана
Калезић Ненад
Крстић Саша
Крстин Славко
Мамајка Ана
Мунћан Мариора
Мишић Горан

Николић Вера
Недимовић Милан
Павловић Слободан
Пантелић Дарко
Поповић Јовица
Попов Љубиша
Петковић Дрена
Путник Лелица
Станисављев Горан
Хајдуковић Богдан
Цветковић Драгослав
Црљић Томислав
Шушак Гордана 

Генерација 1986/87.
4ц: Здравко Кутрички
Амбруш Мирча
Андрић Горан
Блаж Дарјел
Бондор Иштван
Богић Димитрије
Вишњић Мирко
Гурила Маријус
Грозде Ненад
Ђибан Корнел
Јовић Сава
Кочиш Золтан
Константинов Жива
Кривокапић Жељко
Лазовић Зоран
Митић Александар
Мирча Маринел
Момиров Ивица
Милић Горан
Миленковић Драган
Микша Николае
Петровић Александар
Пешић Зоран
Ристић Саша
Станчић Горан
Тодоровић Драган
Тадић Ненад
Чејић Драган
Цера Сорин
Шошђен Јонел

Генерација  1986/87.
4е: Светислав Петрићевић
Боројевић Стева
Владислав Драган
Деспотовић Зоран
Добричић Владан
Ђуричић Александар
Јворина Биљана
Јанкулов Верољуб
Јеличић Владислав
Лађа Ђорђел
Лазин Зоран
Лалић Мирослав
Марковић Мануела
Марковић Снежана
Нађ Јожеф
Наранџић Слободан
Обођан Ђурица
Павлов Бранко
Папић Синиша
Попа Маријус
Радак Милан
Радић Милан
Ратковић Милан
Рашковић Властимир
Росић Ивица
Савић Милан
Стојановић Мирослав
Стојков Златко
Томић Маријус
Ћирка Горан
Цера Трајан
Цеснак Павел
Шојић Борислав
Генерација 1987/88.
4б: Вукомир Ковачев
Алексић Добривој
Бељин Мирослав
Благојевић Соња
Бојел Еуђен
Васов Дејан
Ђекић Слободан
Ковачев Милан
Којић Ненад
Костић Златко
Мајсторовић Вања
Маринко Нада
Маричић Радован
Микић Наташа
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Милојевић Дејан
Мохан Данијел
Обрадовић Дарко
Остојић Ивица
Петровић Драган
Петроски Јован
Рајин Снежана
Стан Дејана
Станојев Милан
Стојаковић Милан
Тодосијевић Владимир
Трифуновић Марин
Цвијовић Горан
Шандор Оливера
Пинку Никушор 

Генерација 1987/88.
4д: Драгијана Пурић
Алберт Едитка
Антић Данијела
Болић Зорица
Брадваревић Јасмина
Барбу Марјана
Виријевић Сузана
Владислав Адела
Грчић Драгана
Девић Аранка
Димитрић Божана
Добрић Божица
Ђукановић Драгица
Завишин Бранка
Зарија Марија
Илкић Меланија
Којичић Снежана
Костић Мира
Милутинов Слађана
Мунћан Златинка
Недимовић Драгана
Несторов Слађана
Петку Вирђина
Попа Данијела
Секешан Минодора
Срндачевић Вељко
Томин Снежана
Цветковић Ђорђе
Ћубрић Оливера
Ћурчић Славица
Хаџић Љиљана

Генерација 1988/89.
4а: Ћирин Јулија
Анка Дорика
Бану Георгие
Бене Шандор
Босић Мирјана
Вујичић Мирко
Војин Луминица
Вуксановић Снежана
Ивковић Милан
Јовановић Тања
Јовчевски Оливера
Јовичић Гордана
Јерковић Ненад
Кирхнер Жељко
Логожан Драган
Мунћан Ана
Милошевић Саша
Путник Данијела
Печеничић Александра
Русов Милица
Сечи Сузана
Цвијовић Љиљана
Чуљак Ружица
Шиповац Снежана

Генерација 1988/89.
4ц: Здравко Кутрички
Агатоновић Радованка
Атлагић Владимир
Глумац Сузана
Гуслав Стана
Голубовић Иван
Деђански Марица
Живковић Горан
Живковић Џони
Здјелар Снежана
Илић Владимир
Казан Пантелија
Милошевић Војкан
Мирка Родика
Михајлов Драган
Њагул Зоран
Олајош  Верица
Олајош Зорица
Печенчић Иван
Радишић Зоран
Раилић Мира

Стајић Даринка
Славов Боро
Стојанковски Горан
Станковић Велибор
Тајсић  Гордана
Хилал Кемал
Цветковић Јованка
Чубрило Александар

Генерација 1988/89.
4е: Светислав Петрићевић
Ашталковски Владимир
Басараба Зоран
Бирђан Марћел
Божана Еуген
Гојков Жељко
Грујић Милан
Зец Драган
Кораћ Драган
Лауш Жива
Липтак Зоран
Малијар Златко
Марић Ненад
Милин Радојица
Милованов Горан
Митровић Станислав
Михајловић Жељко
Павлов Владица
Папић Милутин
Попов Горан
Поповић Данило
Поповић Савица
Пелц Славиша
Петров Саша
Репац Драгана
Роман Петар
Стевановић Зоран
Стевановић Драган
Ћалић Јелена
Ћирић Саша
Ћировић Ненад
Фаркаш Мирослав
Шипка Јово

Генерација 1989/90.
4б: Л. Јовановић
Амбруш Петар
Арсенијевић Миле

Бирђан Марија
Блануша Владимир
Босанкић Љиљана
Бранков Љиљана
Вељовић Милан
Вишњић Далиборка
Герман Татјана
Дракулић Перица
Ђоровић Жељко
Жебељан Саша
Јаношев Зоран
Јокић Саша
Керчован Корнел
Кораћ Горан
Корња Јулијана
Марић Иван
Милутиновић Гордана
Крстић Славица
Николовски Снежана
Обрадовић Ненад
Олајош Тибор
Петровски Виолета
Радуљ Саша
Србу Сорин
Стојић Зоран
Томић Жељко
Гутић Александар
Цветковић Стеван 
Црногорац Славко

Генерација 1989/90.
4д: Драгијана Пурић
Бранков Саша
Вренчев Слободан 
Гагић Бранка
Грађанин Марина
Данко Золи
Јовановић Босиљка
Ковачев Драгица
Ковачевић Славица
Ковчић Ромина
Малушев Нинославка
Манеску Трајан
Марјанов Добрила
Маринковић Богдана
Миковић Зорица
Николин Славица
Њагу Сперанца
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Остојић Божана
Павков Татјана
Поповић Драгана
Поповић Наташа
Питик Драган
Радаковић Зоран
Радулов Котроман Габријела
Селаковић Ђуро
Тома Јованка
Тома Нада
Фера Вирџинија
Цветајац Гроздана

Генерација 1990/91.
техничар биљне производње
Бабец Силвана
Вукас Мариа
Грујић Живојин
Гутеша Маја
Ивковић Борис
Јовановић Божидар
Јовановић Љубодраг
Ковачевић Горан
Козић Рената
Колунџић Мирко
Лазиш Татјана
Лазић Александар
Миладиновић Биљана
Муминовић Александар
Орељ Драгана
Павловић Александра
Пауљев Владимир
Пауновић Владица
Петровић Елизабета
Радисављевић Дејан
Селаковић Светлана
Синђелић Ненад
Стојшин Алекса
Трњанчев Саша
Бокић Дарко

Генерација 1989/90.
руковаоци пољ. машина
Алексић Драган
Ардељан Дорел
Бенеч Золтан
Брезичанин Војислав 
Бузаревић Милан

Војин Јонел
Лалић Миленко
Лукић Жељко
Маринковић Ненад 
Марић Милан
Олујић Дејан
Петроње Јонел
Супек Срђан
Фење Зоран
Ћурчић Душан
Ђорђевић Сретко
Завишин Горан
Милошев Душко
Стојанов Ђурица

Генерација 1990/91.
пољопривредни техничар
Анђеловски Бојан
Батинић Далиборка
Бугаринов Бранислава
Грујић Жељко
Живковић Ненад
Лајић Срђан
Костић Данијела
Лацо Мирослав
Максимов Биљана
Миладиновић Гордана
Михајловић Саша
Мишић Кристина
Мунћан Мирјана
Никодијевић Смиљана
Пасула Весна
Петровић Душко
Петровић Светлана
Радека Илија
Ритер Роза
Сележан Леонтин
Станић Иван
Стојановски Бојан
Цицварић Слађана
Червени Јарослав
Драган Јагода
Бранков Весница

Генерација 1991/92.
ветеринарски техничар
Арсић Марија
Блажин Данијела

Бугаринов Биљана
Влајковић Марјан
Говда Мирослав
Драгићанин Горан
Ђурђев Ратимир
Ђурић Јасмина
Јекић Сперанца
Крутиљ Стева
Маравић Игор
Миленковић Златко
Настић Мирослава
Николић Марјана
Огњеновић Драгана
Павловски Снежана
Пантић Мира
Петку Анамарија
Радак Јовица
Стојановић Иван
Стојков Катарина
Танди Далибор
Тиршек Саша
Танић Коља
Ћирић Снежана
Линцу Исидора

Генерација 1990/91.
Произвођач кондиторских производа
Болесников Драгица
Владисављев Драгана
Врекић Зорица
Давидов Јасмина
Ђорђев Јелена
Ђурић Дејан
Ировић Емил
Кирхнер Гордана
Кошара Гордана
Мандић Драгана
Марковић Алена
Матанов Данијела
Мијошков Драгана
Милосављев Сања
Милосављев Тања
Мукхтар Кхалид
Николић Мира
Остојић Весна
Степановић Наташа
Степановић Драган
Тодосијевић Ивана

Хорват Верица
Петровић Дамира

Генерација 1992/93.
техничари
Анка Ануца
Барјактаревић В.
Велиновић Слађан
Вујанић Михаела
Диклић Душица
Дробњак Александар
Зарић Сањица
Јерковић Марјана
Јовановић Радојица
Капетановић Сандра
Кугел Александра
Кугел Наташа
Милосављевић Гордана
Митић Александар
Пауца Кристијан
Павловски Виолета
Пауновић Зоран
Петровић Бранкица
Радојев Стеван
Радосављевић А.
Соларевић Владимир
Станков Ненад
Суру Јон
Туркоање Аида
Хегедиш Золтан
Ташић Снежана
Лападат Марјана
Чанковић Жана

Генерација 1991/92.
руковалац
Бешина Горан
Годлер Дарко
Златковић Предраг
Ивановски Бобан
Ивановски Горан
Јаковљевић Горан
Јовановски Александар
Малушев Небојша
Марковић Зоран
Петровић Владица
Радак Марјан
Радовановић Ненад
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Триплат Фрања
Цветићанин Бранко
Стојић Владимир 
Наранчић Дејан

Генерација 1991/92.
произвођач
Аксентијевић Зорица
Андрејић Мирјана
Бабец Анђелија
Бавански Габријела
Бекић Анета
Бокшан Николета
Воштанић Деса
Илић Ангела
Кужелка Хедвига
Лауш Јагода
Лушо Сања
Митровић Сања
Марјак Габријела
Пајић Милан
Радак Драгана
Рудинац Татјана
Самуилов Тања
Фиала Даниела
Шајић Деса
Лукић Јасмина
Митровић Снежана

Генерација 1993/94.
техничари
Балан Димитрије
Весели Албинка
Грубиша Дамир
Драганић Мирко
Јездић Мирјана
Михајловић Јелена
Митровић Биљана
Преда Владимир
Попов Јовица
Стојковић Дејан
Танасковић Драган
Тодосијевић Нела
Филиповић Ненад
Хрваћанин Миломир
Ченгери Јожи
Чичаи Валерија
Петровић Биљана

Генерација1993/94.
техничари
Антуновић Зоран
Бебец Славко
Бељин Миљана
Илић Жикица
Јанковски Новак
Каракаш Александар
Костов Љубиша
Козић Душица
Милутиновић Ивана
Михић Маја
Павић Сања
Паунов Наташа
Пуја Весна
Рајић Јасмина
Филиповић Зоран
Шајн Раде
Ћтетић Владимир

Генерација 1992/93.
произ. и прерада хране
Белић Вида
Берза Хајналка
Думитрашку Силвија
Илић Виолета
Јановац Славица
Комарец Марија
Матицки Маја
Месарош Габријела
Милетин Душанка
Милутиновић Луција
Мојсилов Душица
Мујка Марија
Николић Данијела
Њемец Татјана
Плавшић Снежана 
Радосављевић Гордана 
Секирица Марјана
Стевановић Љупка
Степановић Драгана
Стрнад Зденка
Суса Сабина
Улман Еуђенија
Кантаревић Мирсада
Додић Саша
Ђорић Јасмина
Цветковић Владимир

Натевски Виолета
Антал Ференц

Генерација 1992/93.
призвођачи
Богданов Жељка
Давид Исидора
Јовановић Душица
Кецман Далибор
Мијуца Милана
Илинчић Мирјана
Милунов Далиборка
Николић Олгица
Петковић Биљана
Ристић Мирјана
Стојанов Драгана
Тускар Слађана
Шувачки Зоран
Микулић Игор

Генерација 1993/94.
руковаоци
Грба Жељко
Дамјановић Милорад
Микулаш Роман
Милић Марјан
Милић Синиша
Павков Саша
Санто Золтан
Симовић Горан
Васиљевић Дејан
Димитријевић Звонко
Димитријевић Златко
Зарић Драгољуб
Керекеш Миодраг
Киш Карло
Мишић Александар
Сељачки Александар
Стефановић Зоран
Стојановић Ален
Тренковски Далибор
Угринић Горан
Царан Золи
Даничић Душан

Генерација 1994/95.
биотехнолози
Ацкета Маја 
Вељковић Данијела
Влајков Гордана
Глишић Горан 
Јарминац Кончита
Јовановић Саша
Јожевић Драгана
Козомора Сања
Месицки Александра
Миљковић Драгана
Мунћан Далибор
Петровић Наташа
Попов Марија Лори
Ранков Горан
Стефановић Татјана
Тодоров Ненад
Уљмански Марјан
Харангоза Роберт
Хуберт Лазар
Чирх Марио
Ковачевић Бранимир
Туцаков Марија
Павловић Оливера
Цветићанин Сања
Јездимировић Татјана

Генерација 1994/95.
руковаоци
Бућинац Бранислав 
Денша Горазд
Ивановић Саша
Кондин Мирослав
Настовски Александар
Пантелић Јовица
Перишић Жељко
Петровић Ђура
Рац Игор
Стајић Горан
Томаш Димитрије
Тутић Станислав
Фаћал Шандор
Секулић Младен
Баренац Драган
Бранков Данијел
Макарин Радивој
Ивков Жељко

193



Генерација 1994/95.
произвођачи
Богданов Тамара
Ковачевић Саша
Лазић Перица
Марјанов Данијела
Милосављевић Слађана
Михајловић Сандра
Мунћан Наташа
Нађ Светлана
Ничевски Наташа
Обођан Ђурица
Пауљев Бојан
Ристић Данијела
Синђелић Наташа
Сурла Славица
Тасић Горан
Цвелвер Сања

Генерација 1995/96.
Биотехнолози
Арсенијевић Весна
Бељин Данијела
Бјелобрк Милица
Бумбић Милан
Војтешки Тамара
Гајовић Данијела
Грујић Гордана
Ђелкапић Јованка
Ђурић Мирјана
Звонарић Светлана
Ивковић Марјана
Јованов Драгица
Јовановић Немања
Милковић Маја
Миросављев Љубица
Оморац Сања
Остојић Дарко
Павловић Драгана
Петров Кристина
Преда Слађана
Петковић Станислава
Радак Данијела
Радаковић Јелена
Станков Мирјана
Станојев Срђан
Тодосијевић Мирољуб

Тутић Веселин
Шпановић Љиљана
Балог Пирошка
Перишић Милош
Анкић Десанка
Бранков Љиљана
Јовић Марија
Јовулов Наташа
Шамборант Борислав
Ми Наташа

Генерација 1995/96.
руковаоци
Ангеловски Младен
Бакић Дарко
Валтнер Зоран
Дамјановић Ненад
Грубишић Зоран
Здравковић Иван
Којић Игор
Петровић Горан
Петровић Зоран
Ракин Александар
Рац Александар
Репац Момир
Радак Дејан
Савић Јовица
Совиљ Давор
Стојић Дејан
Станков Иван
Станисављевић Горан
Тошић Мила
Ђиковић Александар
Хорват Предраг
Цветићанин Жељко
Латиновић Миодраг

Генерација 1996/97.
биотехнолози
Алексић Сања
Виденовић Тинела
Бориоли Данијела
Бошковић Светлана
Димитријевдки Ивана
Драган Слободанка
Ђокић Андреја
Илић Далиборка
Илкић Јасмина

Јанков Драгана
Јовановић Радиша
Јовулов Смиља
Габријела Кожан
Крстић Мирјана
Лазарјан Кристина
Мокрачек Светлана
Нинковић Мирослава
Опачић Димитрије
Павић Наташа
Попов Слађана
Раков Радован
Савић Марјана
Савков Оливера
Степановић Татјана
Татар Габријела
Тодосијевић Миланко
Токин Драгана
Туркан Драгана
Тот Марија
Живојиновић Јадранка 

Генерација 1996/97.
руковаоци
Анкић Далибор
Боројевић Младен
Витас Дарко
Гаврилов Горан
Ђорђевић Дарко
Јепуре Еуђен
Каначки Слободан
Клепачек Дејан
Ковачевић Радиша
Мандић Мирослав
Новаковић Јовица
Њари Јожи
Поповић Никола
Продановић Синиша
Рабијац Лаза
Царан Јожи
Камберовић Ненад
Ивановић Дарко

Генерација 1997/98.
техничари
Бакић Љиљана
Бањанин Милан
Божић Адријана

Босанкић Драган
Грујић Борко
Варађан Снежана
Вучковић Срђан
Дивљаков Олгица
Ерор Ненад
Живковић Маринел
Јовановић Слађана
Клиска Срђан 
Кукољ Кристијан 
Матић Владимир
Миленковић Златко
Милошевић Марија
Немет Предраг
Петровић Владимир
Петровић Зорица
Печеничић Давор
Ракоци Игор
Самуилов Стеван
Слијепчевић Владимир
Стојановић Мирослав
Хрваћанин Бране
Цицовић Анита
Савић Милан
Савић Марјан

Генерација 1997/98.
ветеринарски техничар 
Богавац Гордана
Божић Биљана
Брујић Божидар
Грбић Марко
Глишић Зоран
Јовановић Немања
Мајсторовић Душко
Маљковић Тијана
Миљков Маја
Милевски Владимир
Месицки Снежана
Николић Јелица
Орта Игор
Павић Владимир
Павловски Бојан
Петровић Слађана
Пилиповић Душко
Стаменковић Зорица
Стаменковић Татјана
Станојев Зоран
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Симунић Саша
Србиновски Саша
Тодоров Ивана
Цветићанин Бојан
Цветковић Небојша
Филиповић Весна
Ристић Тања
Самуилов Јелица
Вучков Ивана

Генерација 1997/98.
руковаоци
Калинов Небојша
Марчета Јовица
Маљковић Миодраг
Флорин Дамир
Оргован Кристијан
Шаш Драган 

Генерација 1997/98.
месари
Белић Ненад 
Борош Марјан
Ваштаг Роберт
Грујица Станислава
Калнак Стевица
Ковач Гордана
Ласло Ђуро
Лекић Ивица
Мијаковац Данијела
Мунџић Данијела
Павић Светлана
Пањковић Милан
Попа Трајан
Репац Марија
Стојанов Сања
Стојић Оливера
Томић Горан
Тураи Хермут
Царан Роберт
Шпановић Бојана
Керчу Бранимир

Генерација 1998/99.
биотехнолози
Аднађев Ивана
Антонин Данијела

Бориосављевић Милена
Женар Марија
Златков Тамара
Јакшић Јелена
Јаковљев Јелена
Јованов Мирјана
Јованов Слободан
Јовулов Ивана
Крњачки Милован
Мандић Драгана
Милованов Слађана
Милошевић Сандра
Орлић Александар
Оџин Тања
Павлов Данијела
Панчевац Јован
Пеки Хајналка Зорица
Петров Адријана
Петровић Јелена
Петровић Татјана
Ранковић Александра
Ристић Тијана
Стојков Данијела
Стојшин Ивана
Тот Вера
Трајковић Наташа
Хуберт Ненад
Чичаи Елвира
Филиповић Јасмина

Генерација 1998/99.
руковаоци
Бачић Драган
Болесников Драгослав
Боронка Данијел
Бундра Саша
Гилезан Данијел
Ивашку Георге
Јовичић Нарцис
Кипровски Владимир
Ковачевић Марко
Кораћ Стеван
Лазић Жикица
Момиров Далибор
Ничевски Дане
Ничевски Дарко
Радишић Срђан
Савић Милорад 

Степановић Александар
Тончић Дарко
Шулц Саша
Криловић Ненад

Генерација 1998/99. 
цвећари
Бабић Биљана
Богдановић Мерима
Вину Флорина
Витас Стојанка
Грујић Јасмина
Ковачевић Драгана
Кнежевић Марјана
Марковић Биљана
Мијошков Ружица
Младеновски Снежана
Наорчић Александра
Павлов Тамара
Рајковић Радмила
Ранић Слађана
Ристановић Драган  
Симић Дејана
Сусман Сања
Хајнал Силвија 
Шћерба Сузана

Генерација  1999/00.
ветеринарски техничар
Бувари Милијана
Векецки Александра
Војиновић Марко
Вујовић Зорица
Ианов Надица
Ивковић Никола
Јаглић Дејан
Максимовић Никола
Милић Јовица
Миљков Ненад
Попов Марио
Пјевац Александра
Павловски Снежана
Простран Зоран
Радовановић Бранислав
Сливњак Ивана
Степановић Душан
Степановић Снежана
Стојков Татјана

Топличан Игор
Бакић Марија
Косо Александра
Васић Илија

Генерација 1999/00.
цвећар-вртлар
Боричић Кристина
Грујић Зоран
Жерајић Снежана
Илијевић Маријана
Кнежевић Зорица
Корочкин Лидија
Лукић Мара
Мрваљев Сузана
Оргонаш Сандра
Радмиловић Нада
Тадић Јелена
Константинов Марица

Генерација 1999/00.
произвођчи
Алмажан Зорица
Бајат Зорица
Балинт Надица
Бућкош Саша
Варјашки Ивана
Виријевић Доротеја
Гојковић Ненад
Давидов Весна
Добросављевић Слободанка
Зекавица Јасна
Илин Наташа
Јанићијевић Марија
Јовановић Мира
Калман Гордана
Кречу Наташа
Лауш Драгана
Мијуца Ивана
Милин Божидар
Милованов Снежана
Мудрић Радмила
Попов Јованка
Ћуреску Анђелка
Угринић Слађана
Шелмић Драгана
Ћшерба Јулијана
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Генерација 2000/01.
цвећар-вртлар
Борић Милојка
Бундало Слађана
Гроздановски Дафина
Докљанов Татјана
Драгичевић Никола
Ковачевић Данијела
Мали Марија
Милошев Невена
Миловановић Даниела
Мудрић Даница
Моснак Тамара
Њергеш Габијела
Обрадовић Наташа
Сабо оливера
Сурла Марко
Трнинић Бранка
Шејњановић Славица

Генерација 2000./01.
руковаоци
Божић Саша
Бојаковић Душко
Драгичевић Драган
Јанковић Далибор
Кресојевић Мића
Кубик Милан
Лукинић Марјан
Мартинов Далибор
Милошевић Зоран
Младеновски Бојан
Павић Александар
Сарка Данијел
Словић Велизар
Тошић Владимир
Ћосић Милан

Генерација 2001/2002
пољопривредни техничар
Јулија Ћирин
Баљак Бојан
Витас Жарко
Ђорђевски Марија
Зонић Бојан
Јепуре Перица
Јевтић Драгана

Јунгић Жива
Каначки Александар
Маринков Евица
Митрашиновић Данијела
Париповић Дејан
Петровић Ивана
Петровић Сретен
Радошевић Јелена
Ребић Милан
Станковић Маријана
Тодосијевић Мирјана
Тодоровић Ђурђевка
Топић Бранислав
Хорват Гизика

Генерација 2001/2002
техничар за биотехнологију
Драгица Тасић
Аднађев Јелена
Белић Бранимир
Бендер Вања
Благојевић Невенка
Божић Ивана
Будимир Горан
Бундра Ребека Софија
Гроздановић Зорица
Ђуричић Снежана
Иванов Сања
Јовановић Бојана
Јовановић Драгана
Јовићевић Филип
Клинц Ивана
Ковач Сандра
Константинов Игор
Лончар Ђулија
Миросављев Ивана
Мишик Дијана
Павлов Јелена
Предрагов Драгица
Ракац Радмила
Стаменковић Маја
Стибил Сања
Стојковић Милена
Сухетски Јован
Тодоров Данијела
Шећеров Владимир
Ђорђрвић Иван
Живанов Зоран

Диклић Јасмина

Генерација  2001/2002
ветеринарски техничар
Мирјана Танасијевић
Андријевић Жељко
Бранковић Младен
Гајић Данијела
Дан Ружица
Живојинов Чедица
Јанковић Аца
Капаш  Драган
Кручичан Кристина
Лазар Марко
Љуштина Јелена
Макај Југославица
Милосављев Миленко
Минић Милош
Митровић Миљана
Михајловић Анита
Нрецај Дамир
Пантин Зорица
Попов Горан
Петровић Сузана
Резички Дејан
Ристановић Мате
Савић Драган
Станојчић Драгана
Тасевски Драган
Трифуновић Саша
Халабрин Далибор
Чупа Бијан
Сутловић Адријана
Богдановић Ненад

Генерација 2001/2002
произвођач прехрамбених 
производа
Драгијана Пурић
Андројна Иван
Балог Адријана
Бешановић Наташа
Будимиров Мирјана
Влајић Санела
Губик Невена
Гуљаш Татијана
Жак Татјана
Зрнић Габријела

Јованов Јелена
Јованов Сенка
Кубик Зорица
Лекса Моника
Мачар Весна
Менхес Владислава
Милошевић Слађана
Митрованов Марија
Пањковић Љиљана
Прица Слађана
Симић Снежана
Субић Сузана
Токић Јасна
Тонидис Светлана
Фаркаш Владимир
Фехер Марија
Цебара Љиљана
Гајачки Иван
Животић Дејан

Генерација 2002/2003
пољопривредни техничар
Владимир Стојев, Славица 
Жанплонг
Аврамов Маја
Ангеловски Александар
Богданов Драган
Ванек Мишко
Вег Драгана
Вуков Милош
Ђокић Василије
Живадиновић Сања
Коларик Јанко
Кукић Зоран
Недин Иштван
Остојић Срђан
Паунов Милош
Пољак Емил
Рајчић Горан
Стакић Светлана
Станисављевић Душко
Токин Јулијана
Чинч Сорин
Шаманц Александар
Тошевски Дарко
Чула Бојана
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Генерација 2002/2003
техничар за биотехнологију
Васиљ Миловић
Балаћ Драгица
Бранков Марија
Бућинац Александра
Бућинац Бранислава
Ваштаг Вероника
Влајић Александра
Вукосав Светлана
Вучковић Тамара
Живадиновић Маријана
Живанов Катарина
Јовановић Владимир
Мандић Бојан
Маријан Марјан
Марковић Ивана
Матанов Весна
Михајловић Маја
Михаљ Марина
Николајевић Гордана
Николић Страхиња
Оравец Маја
Пасула Фрозина
Петковић Маријана
Петровић Бранко
Поповић Милан
Радованов Тања
Родић Дијана
Станишић Љубица
Стијачић Данка
Стошовић Драган
Шош Ана
Живановић Марија
Ђурић Жељка
Панић Иван

Генерација 2002/2003
ветеринарски техничар
Вукомир Ковачев
Андрић Иван
Араранковић Оља
Вакарију Олимпиу
Вукас Бранко
Војтешки Александар
Грубор Милан
Ђурић Томислав
Јефтић Зоран

Керчуљ Душан
Миклеа Павел
Малевски Александар
Милићевић Ивица
Паску Стела
Петровић Тамара
Попов Драган
Такач Абел
Ташић Предраг
Фехер Ирена
Чавић Драгана
Чолић Радош
Шимон Бојан
Шипка Нада
Радосављевић Бранислав

Генерација 2002/2003
произвођач прехрамбених производа
Мирјана Аралица
Аћимов Милена
Барић Маја
Барић Оливера
Вираг Елвира
Војводић Мирослав
Деспонић Марко
Ђурић Љубица
Илкић Далиборка
Јокић Иван
Кривошић Мирјана
Мађарчић Божана
Мазалица Вишња
Марчета Јасмина
Недељков Тамара
Поповић Жика
Радовић Јелена
Ракић Биљана
Станојевић Слађана
Танасијевић Милица
Таши Јелена
Тот Давор
Храшко Мартина
Чап Марија
Џадан Весна
Шукунда Мирјана
Радојевић Бојана
Рица Данијела
Шкерлак Маријана

Генерација 2002/2003
млинар
Слободан Аћимов
Аднађев Никола
Басараба Слободан
Будимиров Весна
Гојка Лућијан
Живков Драган
Ивановић Иван
Јованов Мирослав
Казан Мирћел
Кривошић Јовица
Логожан Оливер
Маран Данијела
Марјанов Јадранка
Милошевић Иван
Мишковић Маја
Паску Алин
Радовановић Борислав
Станимиров Бојан
Стојков Весна
Шикман Бранка

Генерација 2002/2003
месар
Биљана Бабић, Мирјана Фако
Бунчић Војислав
Јовановић Марко
Јовулов Ненад
Ковачевић Дарио
Лемаић Данијел
Лилић Добринка
Ипач Горан
Мајкић Јован
Николић Марко
Николић Тања
Павловић Миломир
Тошић Велимир
Царић Данијел
Шарић Драган
Шофранко Мирослав

Генерација 2003/2004
пољопривредни техничар
Илона Петров, Драгиша Стојић, 
Славица Жанплонг
Анчевски Жељко

Атанацков Санела
Берза Јожеф
Матицки Маријана
Недовић Ненад
Петров Јован
Радак Александра
Ристевски Дарко
Симић Драган
Станков Драгица
Станисављевић Сања
Тановић Драгана
Тошић Драгана
Угрен Драган
Хустик Ивана
Чабиловски Дарко
Златаров Зорица
Ђорђевић Дејана

Генерација 2003/2004
техничар за биотехнологију
Славица Ранц
Адам Надиа Бианка
Андрејевић Сања
Батинић Анета
Бановић Татјана
Бранисављевић Гордана
Бранков Гордана
Бућкош Сандра
Вељћ Тијана
Вељковић Слађана
Дакић Јелена
Ђоковић Марина
Ђурић Бранка
Живадиновић Бојан
Јанковић Јадранка
Караклић Сашка
Милошевић Драгана
Михајлов Ивана
Нешић Маријана
Павков Миодраг
Пастор Моника
Пеца Миљана
Поцић Гордана
Преда Славица
Путник Јована
Радмиловић Наташа
Радовић Јелена
Ракоци Кристина
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Ристић Ружица
Ресановић Сања
Силић Бојан
Стојшин Бранкица
Тодоровић Десанка
Тодосијевић Кристина
Шијаковић Јована
Шипка Милош
Попов Бранкица
Путник Зорица
Топалов Тамара

Генерација 2003/2004
ветеринарски техничар
Ана Месарош
Бегенишић Бранислав
Грубанов Миљана
Ђуровић Жељко
Живојнов Младен
Јанковић Урош
Јелић Зора
Крнета Николета
Марјанов Јелена
Мориц Михан
Париповић Драган
Пјевчевић Љиљана
Поморишац Ненад
Радосављевић Радослав
Ристић Срђан
Симоновић Владимир
Стојадинов Милан
Стојановић Миодраг
Тодорововић Милан
Ћирковић Филип
Халаловић Дино
Шимић Слободан
Капаш Јасмина
Китановић Милорад

Генерација 2003/2004
произвођач прехрамбених производа
Милица Весић, Марјана Попов
Аврамов Марина
Албо Биљана
Бокшан Биљана
Босанкић Зоран
Бундра Ивана
Вечански Јована

Илкић Милица
Кишпал Хелена
Кишпал Хермина
Кларић Дамир
Крочек Дарко
Кусићки Александра
Лекић Ивана
Олујић Мирјана
Петраш Снежана
Прица Снежана
Рамовић Драган
Станојевић Светлана
Стошић Тијана
Томаш Антонела
Чејић Иван
Цветановић Маријана
Цветковић Сава
Остојић Јелена
Николајевић Сташа

Генерација 2003/2004
руковалац-механичар
 пољопривредне технике
Драгомир Вуксановић
Бало Дејан
Бошкић Милан
Јанковић Ђорђе
Лунц Игор
Наранџић Дејан
Никшић Милан
Оргован Јанко
Тодоровић Срђан
Николин Владимир
Лазар Василије
Пурић Владимир

Генерација 2004/2005
пољопривредни техничар
Драгослав Варићак
Бабић Мирко
Босанац Сања
Вокоун Антон
Дачић Ивана
Ђошић Јована
Ђурић Владимир
Ђурић Љубдраг
Живан Јонел
Забрдац Душка

Киш Маријана
Ледерер Јовица
Милосављев Маријана
Митовски Даниел
Петровић Тијана
Попоњец Маја
Секулић Љиљана
Станић Зорица
Тури Ласло
Чикош Тамара
Бајрамовић Сузана

Генерација 2004/2005
техничар за биотехнологију
Здравко Старц
Анђеловски Слађана
Вијатов Илија
Грнчарски Катарина
Дамљановић Драгана
Демше Катарина
Ђуричић Светлана
Костреш Горан
Макарић Кристина
Максимовић Александар
Мелих Татјана
Милошевић Никола
Миљуш Јелена
Можић Иана
Николић Сања
Правда Елеонора
Прванов Ивана
Радић Сузана
Радуловац Бранислав
Рајчић Владимир
Рудинац Милица
Собина Сања
Стојаковић Ненад
Томић Јулијана
Фахор Маријана
Хорват Мирослава
Хрња Татјана
Чањи Лаура
Рашковић Бранислав

Генерација 2004/2005
ветеринарски техничар 
Драгослав Варићак
Бегенишић Обрад

Грујић Марина
Токин Милан
Фекете Стеван
Чавић Николина
Кнежевић Милан

Генерација 2004/2005
произвођач прехрамбених 
производа 
Драгијана Пурић
Бранков Јелена
Будиш Жељко
Вукчевић Санела
Дуц Андреа
Грујин Владимир
Јовић Ђурђа
Имброка Габриела
Калинов Перица
Кикош Маријана
Костник Јасмина
Кремић Габријела
Кривокућа Милена
Лападат Лариса
Михајловић Јасмина
Мишић Александар
Лазаров Габријела
Обреновић Борислава
Опачић Ненад
Поповић Марија
Раџиповић Амела
Рашић Јелена
Смољан Флорина
Тошић Марија
Томљеновић Весна
Тресиглавић Немања
Харасемвук Сања
Хорват Сузана
Чејић Златибор
Чолока Моника
Развић Данијела
Мићевић Ивана

Генерација 2004/2005
руковалац-механичар 
пољопривредне технике
Јован Кршић
Бељин Данијел
Бобић Милош
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Будимиров Дарко
Златанов Саша
Кочоски Саша
Кржничик Бојан
Курин Немања
Мајкић Милан
Малушев Мирослав
Милосављевић Предраг
Палатинуш Дамир
Пауновић Зоран
Пауца Владимир
Симоновски Кристијан
Смердов Александар
Ћурчин Владимир
Чановић Иван

Генерација 2004/2005
пекар
Попов Марјана
Алберт Саша
Јанковић Александар
Јефтић Горан
Ковачевић Марко
Наранчић Гордан
Паску Габријела
Стојановић Жељко
Сурла Милан
Томек Владимир
Тот Шандор
Трњанац Драгана
Момиров Вања
Михаљфи Санела

Генерација 2005/2006
ветеринарски техничар 
Чедомила Кривокапић
Бугарин Снежана
Бундра Тамара
Василић Слађана
Грујеску Стела
Ђорђевић Верица
Ивановић Желимир
Јожевић Данијела
Капец Кристина
Кордић Сара
Личина Бојан
Маркеј Андреј
Моснак Мики

Петров Ивица
Сикирица Милош
Стибил Срђан
Стојак Лариса
Стојанов Горица
Рогач Цветко
Ристивој Миленко
Торбица Никола
Мандић Тамара

Генерација 2005/2006
пољопривредни техничар 
Јулија Ћирин
Бушатовић Ненад
Виг Елвира
Драгичевић Александар
Ђурић Милош
Жушпунски Марко
Ивановић Младен
Јакшић Немања
Јовановић Александра
Јовановић Миљан
Кљуковница Драгана
Манојлов Бранислава
Милунов Нада
Миросављев Игор
Михајлов Мирјана
Михајловић Божица
Пауљев Никола
Пејић Желимир
Петровић Бојан
Попа Николаје
Ранчић Лидија
Рашовић Александра
Репајић Борислав
Скочајић Исидор
Фољан Александар
Хорват Игор
Седљак Марика
Џевер Драгана
Баковић Тамара

Генерација 2005/2006
техничар за биотехнологију
Драгица Тасић
Бабић Дејан
Банђур Марина
Бербер Бојан

Бунчић Бојан
Вираг Изабел
Властић Бојан
Војнов Данијел
Вујичић Анђелија
Гимбош Мирољуб
Ђумић Драган
Живков Жаклина
Ковачки Гордана
Куља Владо
Милићев Нада
Миловановић Лела
Михајловић Адријана
Недељков Наташа
Нехез Александра
Павловић Жаклина
Плећаш Петар
Сокола Михаел
Станков Сандра
Стијачић Дамир
Толевски Милан
Топличин Маја
Ћирковић Маја
Хорњак Саша
Ранић Сања
Петров Тамара

Генерација 2005/2006
произвођач прехрамбених производа 
Биљана Бабић
Бакић Радмила
Бобић Гордана
Егерић Тамара
Жарковић Предраг
Ивановић Марко
Јанков Јелена
Крстић Сања
Крочек Павел
Лалић Предраг
Мандић Бранкица
Мерча Данијела
Митру Сандра
Михајловић Катарина
Настановић Милан
Николајевић Петунија
Петрићевић Никола
Радојевић Небојша
Стошић Јована

Томић Иван
Хриб Антонија
Хуска Моника
Чупа Александар
Шћерба Сузана
Муришан Слободан
Генерација 2005/2006
руковалац-механичар 
пољопривредне технике
Драгиша Стојић
Златанов Млађан
Јаћимовски Слободан
Кескеновић Милош
Марина Игор
Михајловић Бранислав
Мунћан Игор
Рончевић Далибор
Стојадинов Ненад
Шијаковић Игњат
Дикановић Дарко
Томић Горан
Томић Ивица
Попадић Драган

Генерација 2005/2006
млинар
Мирјана Фако
Божић Слободан
Богдановић Виолета
Јаклић Иван
Јовановић Жељко
Константинов Татјана
Мирча Јовица
Митић Тијана
Наранџић Јово
Петровић Дарко
Цоњар Драган
Златковић Сандра

Генерација 2005/2006
кувар
Слободан Аћимов
Бакић Недељка
Бошкић Божидар
Веселиновић Божидар
Драганић Огњен
Дрча Владимир
Ђурић Слободан
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Заклан Стеван
Јанковић Маја
Карапанџа Бојан
Кораћ Ким
Кричак Драгана
Маричић Данијела
Митру Атила
Мудрић Мане
Пајић Весна
Репаја Драгана
Тадић Ненад
Томић Владимир
Тришић Страхиња
Туркан Драгана
Церовић Немања
Собин Дамир
Врашко Сузана
Кручичан Слободан

Генерација 2006/2007
пољопривредни техничар
Оливера Чех
Арашков-Кнежевић Миодраг
Бот Бернард
Бура Јелена
Векић Жељко
Дакић Ана
Димитријевић Ивана
Живанов Јована
Зарић Срђан
Јанић Јелена
Јовановић Миљан
Капишћански Виолета
Маслић Ведран
Огризовић Никола
Оморац Дарко
Пејић Ана
Радованов Сузана
Резички Горан
Савић Ивана
Станков Немања
Стефановић Жељко
Стојанов Јовица
Тасић Ненад
Ћулић Јелена
Филиповић Милан
Калинов Данијела

Генерација 2006/2007
техничарза биотехнологију
Васиљ Миловић
Бежановић Далиборка
Блажу Ирена
Болесников Јасна
Величковски Иван
Влаховић Вук
Гојков Маријана
Давидовски Јелена
Дивљаков Дијана
Ђурасовић Селена
Ђурић Ивана
Киш Ерика
Леонтојевић Ивана
Малацков Ивана
Миљковић Ивана
Мирча Јелена
Нинков Филип
Орешковић Ђорђе
Павлов Сузана
Пинтер Илдико
Стојановић Филип
Стојшић Миљана
Супек Маја
Тресиглавић Милош
Тотовић Јелена
Ходри Драгана
Чакара Ален
Шкрбић Душка
Попов Александар
Бељин Мирослава

Генерација 2006/2007
ветеринарски техничар
Вукомир Ковачев
Јевдић Слободан
Мркаја Тијана
Месарош Адријана
Милосављевић Александар
Миливојевић Катарина
Николић Миша
Николић Даниел
Спасевски Игор
Радмановац Ненад
Трњанац Сава
Тодоровић Милош
Текиндер Мишел

Корња Клементина
Керчуљ Марко
Бешина Дејан
Белобрк Давор
Драгишић Коста
Дамљановић Никола
Јованов Иван
Јовановић Марко
Кљајин Наташа
Клер Татјана
Филиповић Владимир
Тобџић Наталија
Генерација 2006/2007
произвођач прехрамбених производа 
Мирјана Аралица Јурковић
Бенеч Јована
Боронка Аријана
Врашко Тамара
Ђерфи Александра
Илић Александра
Ковачев Саша
Константинов Санела
Милунов Татјана
Младеновски Сузана
Небригић Ивана
Оморац Дарко
Радмиловић Саша
Рица Зорица
Стајић Саша
Деспотов Биљана

Генерација 2006/2007
пекар
Драгомир Вуксановић
База Ласло
Дори Даријан
Ивковић Давор
Калуђер Јанош
Радак Тијана
Себастијан Петку
Тачи Фикрет
Филиповић Никола
Павличевић Јелена
Ковач Јован
Азировић Хасан
Јованов Стеван
Јовковић Јован

Генерација 2006/2007
Кувар
Слободан Лауш
Балог Ивана
Богићевић Дино
Бућкош Данијел
Гвозденац Дејан
Гуљаш Жељко
Ђан Маријан
Јанковић Бријан
Кораћ Леа
Логожан Предраг
Мајсторовић Слободан
Месарош Срђан
Милунов Никола
Мишић Драган
Николић Данијела
Оларију Марта
Павлица Небојша
Рајковић Иван
Спасић Снежана
Трифуљеско Вања
Холи Сузана
Царић Душко
Цветковић Бобан
Чановић Ивана
Радовановић Драган
Бачевић Ана
Дебељак Владимир
Веселиновић Горан

Генерација 2007/2008
пољопривредни техничар
Славица Жанплонг
Гавриловић Ненад
Гаковић Наташа
Жума Данијел
Зеленков Јован
Јакоб Марћел Лазарике
Јаношевић Кристина
Југа Бранислав
Кораћ Данило
Костић Маја
Кужелка Александар
Лекић Бранимир
Насуфи Сенад
Обреновић Славко
Спасић Александра
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Станић Небојша
Стефановић Ивана
Стефановски Недељко
Ћулић Јелена
Чикош Драгана

Генерација 2007/2008
техничарза биотехнологију
Душица Ћирин
Бака Светлана
Банђур Милена
Болић Аманда
Гимбош Александар
Деспот Данијела
Дражиле Габријел
Ђековић Марина
Живић Данијела
Живковић Љубомир
Иванковић Дијана
Јовковић Јована
Кнежевић Јован
Корња Рамона
Лечеи Ерика
Марин Наташа
Мијатов Јована
Мијатов Миљана
Милићев Владимир
Миловановић Игор
Миљков Ненад
Новаковић Јован
Симоновић Данијела
Тасевски Ненад
Тодоровић Ивана
Тошић Бојана
Стајић Јелена
Попов Соња
Јанковић Радојка
Шелмић Наташа

Генерација 2007/2008
ветеринарски техничар
Ана Месарош
Белобрк Игор
Бобић Весна
Гогић Петар
Јовановић Ангелина
Калишки Милош
Косановић Јован

Котваш Златко
Миочиновић Љубица
Оморан Данијел
Петковић Исидора
Пољак Андреа
Тановић Снежана
Костић Радислав
Бабић Ненад

Генерација 2007/2008
произвођач прехрамбених производа
Драгијана Пурић
Аћимов Драгана
Дамљановић Јелена
Васић Весна
Илић Ивана
Јаћимовски Слађана
Маринковић Катарина
Њагуљ Љиљана
Пајин Санела
Суда Кристина
Тасевски Далиборка
Николић Мирјана
Мајкић Маја
Тау Мирослав
Коци Елвира
Микулић Мирко
Силађи Елизабета
Тот Драган
Бићанин Тијана

Генерација 2007/2008
Пекар
Марјана Попов
Борјош Иван
Вилус Стево
Илић Ненад
Косановић Јовица
Милоја Маријан – Николаје
Попов Богдан
Радосављев Дарко
Рајков Горан
Стакић Зоран
Михајлов Бојан
Петров Александар

Генерација 2007/2008
Кувар
Татјана Флора
Барукчић Бранка
Валтнер Стеван
Ђорић Милутин
Живојнов Данијела
Јакоб Бечеје-Тодор
Јованов Бранкица
Капец Јонике
Карањац Ружица
Козић Јелена
Костандинов Звездан
Несторов Зоран
Полд Филип
Шандор Давид
Радак Милан
Торбаров Драгана
Каракаш Владимир
Вељански Милош
Гавриловић Тијана
Јовановски Владимир
Павлов Мирјана

Генерација 2007/2008
Конобар
Татјана Флора, Татјана Гуга
Андреаш Флорин
Бањаш Небојша
Клашња Никола
Којић Дејан
Костадиновски Дејан
Лазевски Иван
Месарош Марјан
Петрика Денис
Стојко Жељко
Форго Тамара
Цветковић Марко
Чавлин Дејан
Мићевић Миљан
Велић Елвис
Воин Даниел

Генерација 2008/2009
пољопривредни техничар
Драгослав Варићак
Боу Јонел

Журавица Владимир
Јездић Драган
Костић Борислав
Нађ Дара
Радаковић Милош
Стефановски Славица
Хрња Кристина
Шалиначки Сања
Васиљевић Симона

Генерација 2008/2009
техничарза биотехнологију
Здравко Старц
Божић Маријана
Бугаринов Сузана
Бунчић Борислав
Гојков Марјан
Журјан Силвија
Костић Александар
Лупеј Елисабета
Миленковић Стефани
Мирков Никола
Момчиловић Јелена
Никола Драган
Остојић Марина
Радмиловић Слађана
Соларевић Немања
Стојановић Ивана
Такач Денис
Тошић Драгана
Ћурчић Бранка
Чејић Јелена
Загорац Валентина
Марковић Марко
Бенин Олгица
Косановић Никола
Валента Тијана

Генерација 2008/2009
ветеринарски техничар
Снежана Пасер, Драгослав Варићак, 
Чедомила Кривокапић
Вренчев Марија
Лукачев Страхиња
Васић Ведран
Величковић Милан
Грујић Дарко
Гуцуљ Миша
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Кери Дамир
Маленов Александар
Мерча Александар
Панић Младен
Пејић Драгослав
Петровић Ненад
Распоповић Милош
Совтић Никола
Сфера Даниел
Хрћан Кристијан
Митрашиновић Дарко

Генерација 2008/2009
пекар
Фако Мирјана
Борчић Синиша
Вукчевић Слађана
Дошен Никола
Здравковић Бобан
Јованов Ђорђе
Мања Ненад
Матић Сандра
Пешић Драгана
Рица Горан
Фенђа Данијел
Штефња Вијолета
Цепера Маријана
Лемајић Николина
Јовић Радован

Генерација 2008/2009
млинар
Фако Мирјана
Аничић Александра
Границ Десанка
Драгодан Марија
Мали Александар
Нацл Тијана
Николић Драгана
Орц Иван

Генерација 2008/2009
Кувар
Слободан Аћимов
Барши Александра
Докљанов Јелена
Древеншен Сузана

Живојновић Маријана
Здихан Едвард
Ивошевић Душко
Илкић Борис
Јанковић Снежана
Кусићки Тјана
Максимовић Сања
Мелих Кристина
Николић Тамара
Пилип Јанко
Роман Јонел
Станислав Марјана
Шош Катарина
Мартинов Дејана
Микша Даниела

Генерација 2009/2010
пољопривредни техничар
Јулија Ћирин, Александра Молнар
Виријевић Милан
Гмијовић Зорана
Жегарац Душанка
Иванчевић Ђуро
Купрешанин Стеван
Маћаш Јован
Медин Дејан
Милунов Љиљана
Митру Вања
Мићевић Бојан
Орлић Денис
Павлов Јовица
Пешевски Александар
Рајаков Стевица
Мајсторовић Бојана
Тамаш Дијана
Мршић Милан
Јапунџа Владимир
Алили Александра

Генерација 2009/2010
техничарза биотехнологију
Биљана Бабић
Анђелић Дамир
Анђелковић Александра
Балан Љиља
Бенин Дијана
Берењи Сања
Бирач Горан

Благојевић Немања
Бокун Маја
Виријевић Стевица
Ђуркин Тијана
Ивковић Александра
Караклић Миломир
Марушић Денис
Михајловић Марина
Наранчић Гордана
Николић Јелена
Попов Милан
Путник Јелена
Радуловац Кристина
Ранђеловић Тамара
Сердинац Ивана
Стевић Душица
Стојанов Слађан
Стојановски Ивана
Турукало Александра
Крњатин Софија
Кошара Драгана

Генерација 2009/2010
ветеринарски техничар 
Тамара Буга
Абрлић Марко
Бабачић Невен
Белаковић Војислава
Борчанин Владимир
Ђукић Бојан
Латковић Мирко
Лукач Маја
Милојевић Слободан
Павличевић Милена
Пуђа Ивана
Ракић Урош
Стојановић Никола
Стошић Александра
Хучка Денис
Ходри Данијела
Вучковић Зорана
Радојевић Иван

Генерација 2009/2010
туристички техничар 
Драгица Тасић
Анишић Александар
Бабић Бојан

Барић Марина
Бељин Драгана
Беретка Валерија
Богдановски Сандра
Бошњић Инес
Видић Миљана
Војна Маринела
Војна Мирела
Георгијевски Дајана
Гимбош Ива
Дивљаков Марина
Жабек Соња
Исак Денис
Јерковић Бобана
Којић Ивана
Комненов Ђурица
Кришанов Љубомир
Маровић Сања
Марин Александар
Милојевић Невена
Недимовић Татјана
Оташевић Сузана
Павловић Драгана
Петровић Моника
Радукић Ивана
Скочојић Тијана
Суњог Тивадар
Тимарац Бранислав
Томаш Тамара
Томечек Моника
Црнковић Дијана
Црнковић Жара
Мањи Мелинда
Жанплонг Маријана
Пејић Немања
Игњатовић Кристина
Драгичевић Санела
Живак Јелена

Генерација 2009/2010
произвођач прехрамбених производа
Оливера Чех
Болић Александра
Борка Николета
Дејановић Бојана
Косановић Јелена
Кршић Јелена
Николов Јелена
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Опреа Драгана
Тадић Милена
Тишма Милан
Ходри Викторија
Кордач Золтан
Борица Ивана
Ваштаг Јожеф

Генерација 2009/2010
пекар
Оливера Чех
Гизешан Васа
Ничевски Игор
Хићил Рудолф
Шајн Душан
Стојанов Петар
Купреж Тамара
Богосављевић Жељка

Генерација 2009/2010
конобар
Драгомир Вуксановић, Марјана 
Попов
Биберџић Маријана
Војновић Милан
Гвозденов Саша
Имброка Андриана
Марина Кристина
Милосављев Александар
Спасовски Радован
Томек Мартин
Торбаров Јелена
Фазлић Виктор
Илић Александар
Рашић Срђан
Радак Драгана

Генерација 2009/2010
кувар
Драгомир Вуксановић, Марјана 
Попов
Барбуловић Сања
Вукосављевић Вања
Гаврилов Хранислав
Дега Филип
Јовановски Иван
Марин Мирослав

Марковић Александар
Милић Драган
Немет Ференц
Нежић Кристина
Пецић Милован
Ранђеловић Драган
Фиљан Дарко
Цепера Мишко
Петровић Ненад
Додер Љиљана
Скокин Боривој
Богићевић Дејан
Алајица Милан
Бубало Дарко
Манеску Драган
Врзић Никола
Цветановић Катарина

Генерација 2010/2011
пољопривредни техничар
Вукомир Ковачев
Белић Сандра
Дани Игор
Ђурђевић Јована
Казан Јосиф
Нацл Ивана
Павлов Александар
Србу Илија
Стевић Марко

Генерација 2010/2011
техничар за биотехнологију
Васиљ Миловић
Бељин Драгана
Болесников Драгана
Бугариу Михаела
Вираг Кристина
Гвозденац Санела
Кричак Јована
Кучера Марија
Лебан Тијана
Лепедат Дејан
Мацек Соња
Милојковић Ивана
Митић Драган
Мишик Сандра
Ненадовић Александар
Поцић Драгана
Радак Сања

Радукић Бојана
Стефановић Иван
Томић Тијана
Цвјетковић Лидија
Павлица Наташа
Јанковић Вера
Ђорђевић Наташа
Белаковић Драгослава
Нејковић Наташа
Бока Ненад

Генерација 2010/2011
ветеринарски техничар 
Вукомир Ковачев
Иванов Марко
Илић Дејан
Мега Мирослав
Станисављевић Томислав
Стефан Кристиан
Текиндер Мелица
Тепавац Јово
Трусник Никола
Чјепа Сашо
Милић Драган
Јованчевски Марко

Генерација 2010/2011
туристички техничар 
Татјана Гуга
Балдиш Анита
Ђорђевић Јован
Ђумић Драгана
Исак Адела
Ивановић Тијана
Јоановић Изабела
Јованов Јелена
Јука Лана
Кишпал Мелинда
Лауриц Александра
Лаушевић Александра
Лукин Јелена
Малацков Наташа
Милић Марина
Милидраговић Жељка
Миловановић Милош
Николић Милош
Плећаш Ђорђе
Поповић Јелена

Радак Катарина
Силађи Маријана
Скочајић Марина
Србљанин Ксенија
Станков Стеван
Станојевић Дијана
Стефанов Ненад
Томаш Бојана
Лекић Лео
Марјанов Бранислава
Мудрић Милана
Можик Миљана

Генерација 2010/2011
произвођач прехрамбених производа
Драгијана Пурић
Божин Михаела
Глигор Маријана
Костић Јован
Мартинов Ивана
Мерча Марија
Милијановић Марина
Нађ Стеван
Ника Југослав
Стојко Јована
Тадић Ивана
Толанов Никола
Томаш Дарио
Чапрић Милован
Васиљев Стефан

Генерација 2010/2011
кувар
Татјана Флора
Балог Роберт
Будим Милан
Варјашки Живодар
Вељковић Иван
Вукосављевић Иван
Бзкосављевић Стефани
Имброка Мариана
Јанковић Срећко
Јанковић Александар
Јовановић Бобан
Лапчевић Владимир
Лунц Ивана
Масловарић Александар
Месарош Александра
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Маћеш Маријана
Мрмић Миле
Насуфи Демир
Печеничић Милован
Риста Тања
Симовић Данијел
Смердов Борис
Соларевић Душка
Станислав Даница
Станковић Синиша
Стефанов Стевана
Супарић Петар
Тот Тијана
Лукић Ања
Радаковић Александар

Генерација 2010/2011
конобар
Милојка Јосимов
Балинт Роберт
Влаисављевић Драган
Бондор Давид
Бера Кристијан
Ивошевић Немања
Илић Владимир
Јованов Савка
Милосављевић Стефан
Мишић Стефан
Попов Владан
Болдиш Александар

Генерација 2010/2011
посластичар
Милојка Јосимов
Васић Иван
Дишпитерова Даница
Ђумић Зорица
Јовановић Магдалена
Маран Драгана
Марјанов Тамара
Момиров Елизабета
Петров Ивана
Толанов Ненад
Фаћол Сандра
Пешић Ивана

Генерација 2011/2012
пољопривредни техничар
Славица Жанплонг
Алмажан Александар
Батинић Страхиња
Богош Мишел
Жегарац Стеван
Златарев Милан
Ивошев Јелена
Кнежевић Стеван
Латковић Драгана
Лукић Божидар
Мема Драгана
Месарош Милан
Месарош Стефан
Милунов Слађана
Моромилов Душко
Павић Мира
Петровић Милош
Петровски Златко
Томчић Гојко
Фијат Марко
Фијат Павел
Вуковић Миљан

Генерација 2011/2012
техничар за биотехнологију
Душица Ћирин
Беретка Беата
Бугаринов Ивана
Војнов Радош
Живков Жељан
Илин Наташа
Ковачев Стефан
Колунџић Јелена
Лазић Наташа
Маринков Ђорђе
Милошевић Јован
Момчиловић Милица
Павковић Сања
Поповић Сања
Савановић Ненад
Стефановски Татјана
Томаш Дарко
Ћаић Маријана
Чакара Саша
Војна Лионета
Малинић Кристина

Ристић Адријана
Стојанов Јелена

Генерација 2011/2012
туристички техничар 
Сања Лековски
Анђелић Владимир
Барач Весна
Бељин Тјана
Бојовски Милица
Влајић Драгана
Додиг Слађана
Дудић Милана
Здраевски Катарина
Јеличић Јован
Јововић Коча
Керекеш Габриела
Костандинов Слађан
Курунци Адела
Лукачев Александра
Милић Предраг
Момчиловић Миодраг
Мунџић Маријана
Обрадовић Страхиња
Петковић Милијана
Попов Јелена
Станимиров Тијана
Станојевски Тамара
Туркоње Даниела
Урошевић Кристина
Форго Чаба
Хохбан Лидиа
Хуска Тамара
Јованов Кристина
Станков Саша
Милошевић Кристина
Видић Александар
Лазевић Никола
Стефанов Јована
Ристић Тијана
Пуја Немања
Павлов Миљана
Дудовски Никола
Николин Душан

Генерација 2011/2012
произвођач прехрамбених производа
Мирјана Фако

Атанацков Бранко
Гава Наталија
Дошен Маја
Калинов Маријана
Михајлов Жељко
Паску Дорика Емилијана
Питик Наташа
Ружић Никола
Маринковић Радован
Миленић Никола

Генерација 2011/2012
месар
Мирјана Фако
Драпош Санела
Несторовић Нино
Стошић Марина
Попић Јованка
Миок Ленуца
Шебеста Драган

Генерација 2011/2012
кувар
Јелена Јовановић, Саша 
Радивојевић
Алфелди Александра
Беретка Хајналка
Божић Миљан
Бубало Александра
Вукосављевић Сара
Калуђер Јенци
Ковач Моника
Наранџић Николина
Поповић Данијел
Прибела Никола
Томић Ненад
Тот Андраш
Церовић Видоје
Чолаковић Немања
Џодан Милош
Церовић Благоје
Вукојевић Дарко
Шаин Стефан
Јокић Ненад
Пантин Милан
Кошара Ивана
Цветићанин Душан
Маринков Слободан
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Генерација 2011/2012
конобар
Јелена Јовановић, Саша 
Радивојевић
Гимбош Ненад
Милошевић Ненад
Павловски Сретен
Николајевић Даниел
Олајош Ласло
Пешевски Милош
Савчић Ивана
Спасовски Предраг
Тадић Стево
Ћирић Мирослав
Фолћан Мартина
Цеснак Владимир
Петковић Бранислав

Генерација 2012/2013
пољопривредни техничар
Здравко Старц
Андрић Милица
Болесников Даниела
Борјан Јелена
Вујић Катарина
Вуканац Јелена
Гајић Петар
Гизелан Рената
Гогић Драгана
Ђоковић Александра
Ердеи Филип
Здраевски Ивана
Лончарски Маријана
Момчиловић Душко
Мунћан Стојан
Обрадовић Бојан
Пауновић Милан
Роцков Милена
Стојановић Иван
Чејић Зорица
Бандуљ Драгослав
Комненов Милош
Гадишан Мариа-Корнелиа
Панкаричан Марина
Ђуричић Марија
Калаји Јелена

Генерација 2012/2013
ветеринарски техничар
Ана Месарош
Басараба Александар
Бешина Дејан
Васић Радован
Дуц Валентина
Ивановић Никола
Илић Небојша
Јајић Миљана
Јовановић Иван
Маленов Ивана
Матијевић Душанка
Мелих Иван
Момиров Јовица
Попов Милош
Стефан Коста
Тадић Небојша
Шупица Немања
Чеке Алмош

Генерација 2012/2013
туристички техничар
Мирјана Аралица-Јурковић
Бирач Зоран
Бихлер Илона
Блитва Александра
Везмар Никола
Гимбош Ања
Дума Јована
Ђорђевић Ивана
Живковић Марина
Зорић Емилија
Јакшић Снежана
Јованов Драгана
Керкез Милана
Малобабић Марина
Мацура  Милан
Недин Наталија
Нецин Милена
Николин Марија
Новаковић Андреа
Петковић Ивана
Радић Анђелина
Ратковић Филип
Ружић Милица
Савичић Лана
Синђелић Стефан

Флешариу Марина
Хрватов Марија
Цветковић Иван
Митровић Драгана
Јездић Иван
Блажевић Вељко
Древеншек Славица
Петров Кристина

Генерација 2012/2013
пољопривредни техничар
Слађана Милованов
Вину Александра Милена
Вурунић Слађана
Жарков Кристина
Крега Данијела
Милосављев Радован
Несторовић Санела
Петровић Александра
Петровић Милан
Попов Николаје
Ракитован Роксана Адриана
Ристић Мирјана
Бабић Слободанка

Генерација 2012/2013
кувар
Марјана Попов
Бућинац Биљана
Вучковић Марко
Ђорђевић Александар
Зуха Златко
Ивков Александар
Јовичић Ивана
Кишерев Јован
Марићевић Милица
Момиров Јован
Настић Ирена
Несторовски Никола
Николић Татијана
Орц Игор
Радојчић Дамјан
Савичић Маја
Станков Ненад
Субић Златко
Цветановић Марко
Чоборан Кристиан
Шпајгл Маргит

Ратарју Јована
Алфреди Кристина
Константинов Тамара
Веселинов Јелица
Труја Иван
Алберт Никола

Генерација 2012/2013
конобар
Драгана Трусник
Балог Александра
Божовић Милена
Владић Индира
Живковић Звонимир
Кресојевић Милан
Либер Илија
Милакара Данијел
Митић Марина
Михаљфи Ивана
Насковска Клара-Светлана
Пешевски Виктор
Пуја Стеванка
Ћосић Никола
Поповић Драгана
Стојаковић Огњен
Бауер Горан
Ћалић Богдан

Генерација 2013/2014
пољопривредни техничар
Срђан Клиска
Жанплонг
Бешина Данијела
Васевић Жељко
Давитковски Борис
Ђаковић Марија
Ђурковић Иван
Ивошев Драгана
Јањић Катарина
Кирилов Бојан
Костић Слободан
Крачуњел Драгиша
Лепедет Реде
Милунов Душан
Пантин Горан
Попов Никола
Тамаш Давид
Томић Синиша
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Холи Јелена
Цулић Биљана
Јовановић Марија
Стакић Сава

Генерација 2013/2014
техничар за биотехнологију
Оливера Чех
Барач Душанка
Белић Ивана
Воденичар Татјана
Дражић Марија
Драксин Наташа
Ђоковић Ивес
Ђумић Стојанка
Иванић Милијана
Јанковић Татјана
Лазин Марко
Лекса Јарослав
Милетић Боривој
Радић Катарина
Ранков Стефан
Рашковић Кристина
Станков Саша
Ћирковић Данијела
Шајн Јасмина
Ђурић Александар
Стојиљковић Ана
Стојиљковић Милица
Борач Александра

Генерација 2013/2014
туристички техничар 
Драгица Тасић
Бокшан Марина
Врба Даница
Вукчевић Никола
Гуша Бранка
Ђорђевић Наталија
Ђурђев Кристина
Ђурић Јован
Жарковић Кристина
Илин Маријана
Јакововић Николина
Којић Страхиња
Крега Јелена
Крњатин Снежана
Лукић Катарина

Моромилов Немања
Нецин Милица
Олујић Оливера
Пауљев Софија
Пупавац Бојана
Ранђеловић Тијана
Рац Виолета
Ристић Наташа
Станковић Драгана
Стојановић Јована
Тодоровић Бојан
Цветковић Сара
Цветковић Тијана
Русић Татјана
Исак Естела
Раковић Бојан
Ђекић Александар

Генерација 2013/2014
пекар 
Милица Познан
Дондур Вукица Јована
Нађ Врбин
Ћурчић Дејан
Ћалић Александар
Диакону Константин- Пити

Генерација 2013/2014
кувар
Татјана Флора, Саша Радивојевић
Бијелић Каролина
Богићевић Дејана
Бркљач Милица
Витомиров Анкица
Гривеј Адина
Жарков Барбара
Ивић Бојан
Јон Сава
Костић Звездана
Кусички Зорана
Мајсторовић Бојан
Милосављев Александра
Николић Срђан
Паун Јон
Спасовски Никола
Станислав Јелена
Стошић Тамара
Суру Маријо

Хрња Горана
Црнобрња Јован
Мандић Урош
Маринков Зорана
Печеничић Владимир
Јовановић Тамара
Бугаринов Никола

Генерација 2013/2014
конобар
Милојка Јосимов
Ардељан Џулијан
Бановић Душанка
Орц Маријан
Лазин Далиборка
Шајн Ален
Ивошевић Ненад
Милојевић Небојша
Милентијевић Јован

Генерација 2013/2014
посластичар
Милојка Јосимов
Ардељан Џулијан
Златарев Маријана
Нађ Елвира
Балог Немања
Кочиш Иван

Генерација 2014/2015
пољопривредни техничар
Драгиша Стојић, Ана Месарош
Арсенијевић Радомир
Бјелић Слободан
Бранков Марко
Видаковић Драгиша
Војнов Никола
Гутеша Марко
Ђаковић Јован
Ђукић Александар
Јонаш Давид
Кондић Јована
Нешков Александар
Николин Слободан
Николић Никола
Поповић Зоран
Станисављев Давид

Станисављев Јоца
Труја Марина
Хрња Бранкица
Шћерба Дамир
Радак Наташа
Ђурђевић Јелена
Беретка Мелинда
Супра Регина

Генерација 2014/2015
Васиљ Миловић
Болесников Божидар
Веселинов Драгана
Гуран Марина
Јакшић Миња
Миљковић Душан
Николајевић Стефан
Новаковић Тамара
Павлов Јелена
Попов Слађана
Томић Александра
Урђеј Тијана
Илијин Стефан
Митић Ненад
Пупавац Петар
Обрадовић Тијана
Павлов Теодора

Генерација 2014/2015
Драгијана Пурић
Бакић Андреја
Вијатов Радосав
Деђански Александра
Дудовски Марија
Жарков Драгана
Јенча Александра
Јованов Теодора
Јованодић Радмила
Јовановић Стефана
Костић Драгана
Лукин Никола
Мирков Сара
Михајловски Стефан
Мунижаба Зорана
Никодин Ана
Весин Војислава
Сабо Беата
Србулов Наташа
Стајић Љиљана
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Тишма Драгана
Тодоровић Јована
Ћосић Невена
Форго Кристина
Цвијановић Анђела
Чрјепок Татјана
Муцуљ Драган
Василевски Марко
Радак Николета
Марко Давид
Рајаков Тијана
Петровић Никола
Тадић Александар
Васић Никола

Генерација 2014/2015
Тања Бранков, Здравко Старц
Балог Марија
Милосављев Милица
Макаја Милица
Павловић Марко
Радовановић Марко
Стојаков Денис
Товарницки Александра
Цветковић Властимир
Пуренда Патриција
Јездимировић Драгомир
Мартинов Мирослав
Барбу Лавиниа Миндруца

Генерација 2014/2015
кувар
Александра Молнар
Алаица Марко
Болесников Бошко
Брекић Стефан
Видаковић Бојан
Дуда Данијел
Јовичић Иван
Коришик Бранислава
Корња Кристина
Кусићки Владимир
МАречек Влатко
Миленковћ Даница
Милутинов Никола
Мутавски Миљан
Рабијац Никола
Радак Иван

Радованлија Милан
Сарић Зорана
Стојаков Стеван
Фазекаш Анита
Алмажан Марко
Ранић Иван
Елевен Валентина
Живанов Зорица
Трњавчев Катарина
Јованов Драгутин

Генерација 2014/2015
кувар
Јелана Стојановић, Јано Сич
Барши Далибор
Васић Марчела
Гајић Марко
Дејановић Предраг
Иванковић Стефан
Јон Филип
Мирић Лука Антоније
Нађ Ерне
Нистор Марио
Оморац Пастор
Радојевић Душко
Тришић Александар
Филиповић Александар
Чубрило Никола
Пауновић Урош
Рашковић Саша
Вељић Маринко
Боц Сабина

Генерација 2015/2016
пољопривредни техничар
Душица Ћирин, Урош Божанић
Бањаш Стевица
Богдановић Тања
Бркала Мишко
Васић Александар
Гуран Марио
Гутеша Никола
Јовановић Зоран
Керчебан Кристиан
Киш Александра
Кнежевић Демијан
Крачуњел Марко
Крачуњел Милош

Марић Јован
Медић Драгана
Милунов Златибор
Мунћан Иван
Недин Јелена
Опреа Данијел
Пауновић Горан
Радак Никола
Станков Иван
Хриб Борис
Станојев Драгослав
Томчић Небојша
Лилин Никола
Личина Стеван

Генерација 2015/2016
прехрамбени техничар
Мирјана Фако
Ардали Александар
Величковић Александар
Границ Јована
Ђумић Вида
Калнак Санела
Николић Јована
Попов Ивана
Ранчевић Анка
Толанов Немања
Чикош Карло
Чолић Анастазија
Старчевић Милица
Станојев Стефан
Радивојевић Јвана
Карапанџић Александар
Бељић Јована

Генерација 2015/2016
туристички техничар
Сања Лековски
Вуковић Марко
Грујески Мирела
Илинчић Ивана
Јакшић Зорана
Јањић Душан
Јованчић Милица
Јованчић Надица
Кирица Дајана
Киџин Алекса
Костањевац Борис

Макарин Александар
Миросављев Ивана
Момиров Ања
Нешић Невена
Ника Бригите- Снежана
Павлов Марина
Поповић Љубица
Радуловац Недељко
Савић Милош
Станојев Бојан
Стефановић Андријана
Стојадинов Јована
Супек Ивета
Томић Драгана
Фољански Иван
Цеснак Сабина
Чутурило Јована
Милошевић Андријана
Велимировић Милица
Ђурић Дафина

Генерација 2015/2016
пекар
Нина Димић
Јованчић Срђан
Лабус Милан
Будак Вида
Мургић Јасминка
Бањаш Стефан
Рађеновић Горан
Пертеши Дамир

Генерација 2015/2016
месар
Нина Димић
Аврам Даниел
Киш Оливера
Плут Дануц Богдан
Стојановић Јован
Везмар Меад
Вучковић Зоран
Ковачев Александар

Генерација 2015/2016
кувар
Марјана Попов
Антал Тијана
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Вијатов Данијела
Дуда Данијел
Јованов Мариора
Јованов Флорина
Марчек Александар
Месарош Иван
Митић Николета
Михајлов Зорица
Мојсе Флавиус- Симоњел
Мудрић Ђуро
Обрадовић Божо
Олујић Дејана
Раду Драгош- Никушор
Станисављевић Жељана
Бирђан Кристијан
Кумрић Лука
Милијановић Иван
Милишић Стефан
Ђукић Богдан
Либер Марина
Милојевић Драган
Дрљача Јован
Драгић Милош
Жила Александра

Генерација 2016/2017
пољопривредни техничар
Здравко Старц, Сања Жарков
Бероња Милан
Благојевић Илинка
Вујовић Милица
Гроза Даниел
Живаковић Илија
Лазаревић Мауел
Јовановић Никола
Манчу Стефан
Марјановић Димитрије
Момиров Александар
Морован Кристиан
Новаковић Сандра
Олајош Андраш
Павлов Слободан
Смердов Игор
Тинтор Мирко
Ћалић Жељко
Ћалић Јован
Чубрило Стефан

Генерација 2016/2017
прехрамбени техничар
Слађана Милованов
Будак Богдан
Гвозденов Миљана
Дамјановић Драгана
Ђукић Маја
Казан Исидора
Лекић Немања
Никић Милош
Пап Роберт Петар
Сабо Јанош
Сламарски Драгана
Обрадовић Слађана
Стојановић Јована
Стојкексу Габријела
Кентера Лука
Тодоровић Небојша

Генерација 2016/2017
туристички техничар
Мирјана Аралица Јурковић
Бабић Сара
Барач Данило
Божин Флорин
Божић Ивана
Бошкић Катарина
Добеш Андреа
Ђурђијевски Тијана
Кекер Милена
Костањевац Марина
Кочиш Теодора
Купрешанин Немања
Мара Ванеса
Марковић Валентина
Мелих Тина
Милевски Ања
Младеновић Ивана
Назарчић Олга
Николић Стеван Александар
Освалд Марија
Петров Тамара
Пандуров Јелена
Ристић Ненад
Сокола Анита
Станков Дејана
Шпајгл Весна
Штиглиц Иван

Крачун Анамарија
Петров Александра
Радосављев Огњен

Генерација 2016/2017
пекар
Весна Пузин
Белић Михајло
Јон Нада
Лазовић Немања
Макрагић Александар
Моња Лазар
Нађ Емир
Нистор Ана
Њари Аника
Тривановић Босиљка
Ћурчић Марина
Царан Драгана
Миросављев Јасмина
Лесандрић Тијана
Ника Родика
Секереш Младен

Генерација 2016/2017
кувар
Милојка Јосимов
Борић Симона
Гужвица Бошко
Думитрашку Сандра
Живанов Дејана
Жула Силвија
Журка Мелиса-Катарина
Јованов Никола
Калдараш Елвис
Киш Адалберт
Ризан Марина
Ненадовић Драган
Павловић Кристијан
Попов Предраг
Рашков Борислав
Станојев Дејан
Стојичевић Софија
Стојков Иван
Сурла Лазар
Михајловић Милан
Николић Марија
Мерча Никола
Богданов Ана

Ђурђевић Милош

Генерација 2017/2018
пољопривредни техничар
Драгица Тасић, Здравко Старц
Андрејић Небојша
Брковић Милош
Јовановић Коста
КАменарски Стојанка
Корња Александар
Лазаревић Гордана
Лукачев Снежана
Марић Стефан
Мршић Илија
Недин Ненад
НИколин Дејан
Нистор Маринел
Петров Предраг
Ратарј Бранислав
Стојаков Сава
Стојановић Новак
Тодоров Владимир
Урај Давор
Царан Силвија

Генерација 2017/2018
прехрамбени техничар
Оливера Чех
Барбу Лаура
Болесникол Драган
Веселиновић Марина
Јосиповић Дајана
Марковић Жаклина
Насев Данијела
Олајош Ерика
Писаров Бојана
Ристић Оливер
Турукало Данијел
Феро Аријана
Херцег Катарина
Товарницки Сања
Крајник Дејана
Пауновић Миљана
Ракоци Катарина
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Генерација 2017/2018
туристички техничар
Саша Радивојевић
Атлагић Софија
Бабеј Андреј
Богићевић Дамир
Божић Магдалена
Вељковић Тара
Гемер Стефан
Ердеи Александра
Ерцег Тамара
Ивковић Сташа
Јовановић Анастасија
Јовановић Даница
Константинов Стефан
Крунић-Камбер Магдалена
Марковић Марија
Мудрић Тијана
Нешић Дејан
Обрадовић Вук
Обрадовић Саша
Петровић Анђелија
Попов Миљана
Радуљ Душан
Стојаковић Катарина
Стојановић Страхиња
Турукало Данијела
Ћурчић Милош
Цакај Антигона
Чејић Адријана- Светлана
Чикара Кристина
Басарић Сабрина

Генерација 2017/2018
пекар
Драгијана Пурић, Тања Бранков, 
Мирјана Фако
Бину Виорел-Михајел
Моња Марко
Нистор Марко
Несторовић Милан
Фера Себастијан
Бауер Данијел
Јовановић Никола
Маринковић Милан

Генерација 2017/2018
кувар
Здравко Старц
Банчов Данијела
Божин Валентин
Донећа Емануел
Бокан Николина
Драганић Стеван
Живанов Ивана
Капец Марисан Кристиан
Ламберт Марко
Личина Борис
Јовић Сашка
Јонаш Јелена
Марићевић Стефан
Матеј Давид
Михајловић Синиша
Муњас Никола
Нермешан Јон Марћел
Попоњец Марија
Рашковић Стефан
Тасић Владан
Тешић Себастијан
Ћосић Ненад
Крнетић (Шошћан) Александар
Павловић Јелена
Секереш Ана
Стајић Николета

Генерација 2018/2019
пољопривредни техничар
Ана Месарош
Брнзеј Јован
Ђорђевић Немања
Ђукић Раде
Јевтић Огњен
Јовановић Ааекса
Кршић Урош
Павловић Дејан
Пејовић Милош
Станисављев Никола
Стошић Александра
Форловић Слађан
Миљков Стефан
Меарош Дејан
Миљуш Немања
Петровић Стеван
Јовановић Нада

Јевтић Радисав
Стоиљковић Срђан

Генерација 2018/2019
прехрамбени техничар
Васиљ Миловић
Борош Бланка
Величковић Катарина
Ђорђев Роберто
Ировић Барбара
Јанковски Душан
Јеловац Слађана
Цхристенсен Стефан
Миљков Жељана
Миљковић Сара
Моснак Анка
Мунћан Ивана
Ратковић Нађа
Сипић Владан
Ћирић Урош
Хрћан Андријана
Милојевић Јасна
Ћалић Наташа

Генерација 2018/2019
туристички техничар
Александра Молнар
Бакић Марија
Блата Маријана
Бомештар Снежана
Богосављевић Немања
Боројевић Јована
Вучетић Ивана
Гавриловић Ања
Ђукић Растко
Ивошев Анђела
Јанковић Тања
Јаћимовски Тамара
Јовановић Ивана
Јовановић Катарина
Јовановић Милица
Ковач Клаудија
Курја Мишела
Марин Срђан
Месарош Рената
Олајош Андријана
Петровић Марко
Поповић Мирјана

Привицки Ана
Протић Снежана
Рашовић Миа
Савић Алекса
Слацки Радак Инес
Стаменовски Драгана
Трипић Стефан
Ћосић Јована
Шарић Александра
Илинчић Јелена

Генерација 2018/2019
пекар
Марјана Попов
Вијатов Мирјана
Гора Вујичић Себастијан
Косановић Марина
Насковска Ерика
Ослански Марија
Привицки Јасмина
Томаш Злата

Генерација 2018/2019
руковалац механичар 
пољопривредне технике
Марјана Попов
Ач Ђуси
Бањаш Леонардо
Кладарин Јован
Костић Славко
Крачуњел Александар
Ламберт Филип
Личина Лука
Петровић Урош
Радојевић Горан
Тадић Немања
Цхристенсен Михаел
Дестани Дарко

Генерација 2018/2019
кувар
Јано Сич
Бојић Горан
Бркљач Данијела
Величковић Маја
Гвозденов Јелена
Гвозденов Тамара
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Грујић Марко
Грујић Сунчица
Гуша Марко
Дајевић Саша
Јовановић Радмила
Киш Норберт
Колар Терзеа Немања
Куку Кристиан
Лепојевић Марко
Николајевић Жељана
Николин Марија
Секулић Миљана
Супек Анабела
Фиљка Ерика
Барши Марина
Павков Анђела

Генерација 2019/2020
пољопривредни техничар
Урош Божанић
Божић Владимир
Брнзеј Стеван
Веселинов Милош
Воја Давид
Гуљај Вања
Девић Марко
Ђибан Кориолан
Павлов Радован
Петровски Саша
Радак Миљан
Ристић Александар
Санто Урош
Царан Јонел
Шепецан Никола

Генерација 2019/2020
прехрамбени техничар
 Нина Димић
Антонијевић Сара
Арсенијевић Вања
Бајат Марко
Бокић Душан
Етвеш Рената
Зомборац Сузана
Кларић Јована
Лајнчек Кристина
Максимовић Александра
Марковски Даница

Миленковић Тијана
Сабо Саболч
Тутић Никола

Генерација 2019/2020
Алфреди Бригита
Валтл Ивана
Васевић Миодраг
Велевски Уна
Вукојевић Тијана
Вулеташ Слађана
Демше Силвија
Ђурић Страхиња
Јаћимовић Гордана
Јаћимовски Марина
Ковачевић Душан
Константин Никола
Костић Ана
Крчмар Никола
Манеску Криситина
Мрђа Андреас
Николић Кристина
Николовски Ненад
Новаковић Јован
Остојић Урош
Попов Александра
Попов Данијела
Предић Славна
Течи Марија
Тодоровић Кристина
Фаркаш Лора
Фолћан Сара

Генерација 2019/2020
пекар
Јован Кршић
Јанковић Срђан
Килом Кристина
Ковачев Драгана
Момиров Милиса
Пау Леонтина
Преда Марин
Скумпија Маријана
Штефан Емилијано

Генерација 2019/2020
руковалац механичар 
пољопривредне технике
Јован Кршић
Бану Илија
Божин Стефан
Владић Никола
Ђурђев Александар
Илин Гиулиано
Кнежевић Вукоје
Комлоши Јожеф
Лацку Елвис Адонис
Нађ Роберт

Генерација 2019/2020
кувар
Милојка Јосимов
Антонијев Надица
Бањаш Марија
Белић Јелена
Божић Никола
Влаисављевић Адријана
Вукосављевић Ана
Голубовић Мирјана
Дејановић Светлана
Димитриевски Иван
Калинов Ана
Кормањош Немања
Костић Владимир
Краснићи Едисон
Милакара Александар
Милер Александра
Орчик Немања
Пауновић Ана
Попов Данило
Протић Милош
Рашковић Александар
Стефанов Никола
Суда Катарина
Шукунда Зорана

Генерација 2020/2021
пољопривредни техничар
Иван Станић
Арсенијевић Филип
Вамош Беата
Вукашиновић Лазар

Криловић Немања
Миланко Далибор
Милованчевић Јована
Ослански Немања
Пауновић Гордана
Перић Стефан
Петровић Нађа
Пешић Немања
Самоила Кристијан
Серман Дорел-Даниел
Станојев Слађан
Стојанов Јован
Тадић Дијана
Тадић Милош
Толанов Илија
Томић Никола
Улман Симона

Генерација  2020/2021
туристички техничар
Тања Бранков
Андраши Милица
Блата Тамара
Бојковић Марија
Борисављевић Јелена
Вељић Блажо
Вулетић Александра
Гвоздић Милица
Георгијевски Страхиња
Гроздановић Драгана
Грујић Анастасија
Зороје Адријана
Јањић Димитрије
Јовановић Видосава
Косић Немања
Кукољ Габријела
Лалић Кристина
Миланов Никола
Молнар Растко
Огњеновски Огњен
Петков Милијана
Попов Теодора
Радовановић Јована
Росић Александра
Стаменковић Јована
Токић Рибаров Ксенија
Толанов Јован
Тркуља Анђела
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Цветићанин Јована
Цеснак Мартин
Чикара Нађа

Генерација 2020/2021
пекар
Мирјана Фако
Белић Богољуб
Боснић Михајло
Винце Антал
Дан Давид
Илић Теа
Костић Давид
Краснићи Албина
Милетић Леа
Петровић Дуња
Рајаков Аница

Ћирин Стефан
Фиљка Снежана

Генерација 2020/2021
руковалац механичар 
пољопривредне технике
Мирјана Фако
Вијатов Дејан
Глогоњац Стефан
Киш Александар
Кукић Никола
Нистор Далибор
Пилиповић Воин
Рајић Никола
Чолак Јован
Шћерба Валентин

Генерација 2020/2021
кувар
Снежана Месицки
Бањаш Наталија
Болић Дајана
Борош Симон
Васински Ања
Вила Милица
Влајић Јована
Живановић Алекса
Живановић Давид
Јоргован Марија
Капетановић Ивана
Ковач Ања
Костић Габријела
Крнетић Александра
Мамојка Млађан

Манеску Јована
Маринковић Лидија
МатићЛазар
Милојковић Анђела
Момчилов Драгана
Првуловић Јелена
Путник Душан
Радека Софија
Марковић Предраг
Стефанов Стефан
Цоњар Анђела
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ПоговоПоговор

 Повод за писање и објављивање ове монографије је јубилеј сто година од оснивања 
Пољопривредне школе у Вршцу. Желећи да на најбољи начин обележимо јубилеј, потрудили смо се 
да прикупимо сву грађу која није била доступна аутору претходне монографије објављене поводом 
обележавања осамдесетогодишњице школе.
 Оно чиме смо посебно поносни је да смо у томе и успели. Монографија доноси много нових 
података, који се односе не само на период последњих двадесет година, већ и на сам историјат 
школе од њеног почетка. Пронађени су подаци о првом директору школе, списак првих генерација 
ученика од 1924. до 1929. године. Истраживање грађе у Историјском архиву у Белој Цркви и 
Историјском архиву Новог Сада овоме су значајно допринели. Пронађена грађа има непроцењиву 
вредност за истраживаче, а првенствено за нас саме. Наравно, сав материјал који је пронађен није 
могао наћи своје место у овој књизи. Ту су подаци о економском пословању школе, теренском 
раду, испитивањима, годишњи извештаји о раду школе и многа друга административна документа. 
Потрудили смо са прикажемо најзначајније податке, али овим свакако дајемо информацију ауторима 
будућих монографија којима ће ова грађа свакако бити од користи.
 Посебан део књиге представљају сећања бивших професора и ученика школе. На овакав, помало 
сентименталан начин, желели смо да мало другачије прикажемо један период у раду школе. Кроз 
разговоре смо покушали да читаоцима приближимо то време, а бившим ученицима и професорима 
евоцирамо сећања.
Рад и развој школе у протеклих двадесет година заузима један део ове књиге. Школа је значајно 
унапредила свој рад у том периоду, а томе сведоче извештаји о раду, подаци о унапређењу услова 
рада школе, обнови и реконструкцији објеката. Сви  наведени догађаји у школи и ван ње, реализовани 
пројекти, успеси ученика и наставника говоре колико је осавремењен процес образовања и рада, 
што је потврђено и резултатима. Данас је то модерна школа са свим потребним предусловима у 
погледу кадра и опреме за образовање будућих стручњака.
 
 У публикацији се налази списак ученика школе, као и списак наставног и ненаставног кадра. 
Извињавамо се уколико су нека имена не налазе у овој монографији, обзиром да је документација 
некомплетна, а посао на прикупљању података био обиман и напоран.
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 Надамо се да смо барем делимично успели да овом монографијом осветлимо ”првих сто година” 
Пољопривредне школе у Вршцу, а ауторима монографија поводом наредних јубилеја дали основу за 
још боља и квалитетнија издања.

 Захвалио бих се у име издавача и аутора свима онима који су помогли приликом израде 
ове монографије, а то су: Историјски архив у Белој Цркви, Градска библиотека Вршац, Историјски 
архив Нови Сад, професорима Јулији Ћирин, Здравку Старцу, Драгијани Пурић и Мили Обрадовић и 
професору Вулету Ковачевићу на фотографијама. Захваљујемо се и запосленима у Пољопривредној 
школи „Вршац” који су помогли у прикупљању података: Ани Месарош, Сузани Куља, Душици Ћирин, 
Марији Митрованов Милојевић и Мирјани Живковић.

Иван Стојановић
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