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 Школска 2016/17. почела је 1. септембра, а настава се реализује у 19 одељења. И ове године, 

као и досад, наши ученици заједно са својим наставницима учествоваће у низу активности  у 

школи, као и ван ње. 
 

               Ове школске године  у подручју рада Машинство и обрада метала,   уписани су 

ученици за следеће образовне профиле: механичар грејне и расхладне технике  , ауто-

механичар и  индустријски механичар у  трогодишњем трајању . 

У  подручју рада Економија, право и администрација, за образовни профил финансијски 

администратор, у четворогодишњем трајању уписано једно одељење. 

               У подручју рада Трговина, угоститељство и туризам за образовни профил туристички 

техничар у четворогодишњем трајању уписано је по једно одељење у I, II, III и IV разред. За 

образовни профил трговац у трогодишњем трајању, уписано је по једно одељење I, II и III 

разреда. Школа броји 380ученика. 
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                                                           Преглед запослених у установи 

 

Директор школе: Споменка Ракић 

 

Ненаставно  особље: педагог Данијела Овука,секретар Вукица Малетић,билиотекари :Славица 

Стошић, Миленко Чворков, Милорад Обрадовић, Снежана Јаничић и Љиљана Павлив и шеф рачуноводства 

Вера Великић . 

 

 Ове  школске године наставу реализују следећи наставници: 

Српски језик и књижевност:Предраг Усорац, Тања 

Петковић, Миленко Чворков,  

Руски језик: Славица Стошић,  

Енглески језик: Сања Дујић, Јована Јошило, 

Дајана Кењић  

Шпански језик: Маја Сурчински, 

Немачки језик: Дајана Кењић 

Географија: Марија Праг,  

Биологија-Екологија: Милена Зорић, 

Историја уметности: Данијела Хавран,  

Музичка уметност: Милорад Обрадовић, 

 Физичко васпитање: Владан Вуковић, Снежана 

Јаничић,  

Математика-Информатика:Ђура Трудић, Живан 

Милутиновић, Јасна Опачић, Оливера Михаиловић, 

Петар Станковић,  

Хемија: Љиља Павлов 

Познавање робе: Љиљана Павлов, 

Историја:Весна Манојловић,Светлана Салаћанин 

Група економских предмета: Драгана Гавриловић, 

Љиљана Тошовић, Цвеће Нешковић, , Јасминка 

Чанковић, Радинка Aшћерић, Анита Живић, , Биљана 

Катић, Биљана Јованчић, Драгана Беванда 

Физика:Ђура Трудић, 

Машинска група предмета: , Брано 

Перишић,Митар Мијић,Данило Тепша , Мирослав 

Остојић, 

Психологија: Мирјана Опсеница,  

Филозофија: Бојан Батало, 

 Право, Социологија и Грађанско васпитање: 
Милијана Симић – Добриковић, Славица Стошић, 

Љиљана Павлов 

 Верска настава: Милош Јефтић  

Практична настава за машинску струку: Никола 

Неговановић  

Помоћно особље: Снежана Марковић, Јадранка 

Трбојевић, Нада Мастило, Славица Петровић и 

Ђорђе Кокиновић . 
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  Ове школске године  одељењске старешине су: 

I-1 Јасна Опачић- наставник математике  

I-2Данило Тепша- наставник машинске групе предмета 

I-3Предраг Усорац- наставник српског језика и књижевности 

I-4 Драгана Гавриловић- наставник економске групе предмета 

I-5 Драгана Беванда наставник економске групе предмета 

II-1  Милош Јефтић- наставник верске наставе 

II-2 Јована Јошило-наставник  енглеског језика 

II-3 Миленко Чворков- наставник српског језика и књижевности 

II-4 Цвеће Нешковић-наставник економске групе предмета 

II-5 Тања Петковић- наставник српског језика и књижевности 

III-1Мирослав Остојић-наставник машинске групе предмета 

III-2Живан Милутиновић- наставник механике 

III-3 Снежана Јаничић-наставник физичког и здравственог васпитања 

III-4 Радинка Ашћерић- наставник економске групе предмета 

III-5 Марија Праг-наставник географије 

IV-1 Љиљана Тошовић- наставник економске групе предмета 

IV-2 Јасминка Чанковић- наставник економске групе предмета 

IV-3 Биљана Катић- наставник економске групе предмета 

 

За школску 2016/17. Школску годину  формирани су тимови у чији рад су укључени директор 

 школе, наставници  и педагог школе. 
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Назив 

тима/актива 

                          Састав 

Педагошки 

колегијум 

Споменка Ракић ,директор-руководилац колегијума 

Данијела Овука-педагог школе 

Биљана Катић-председник стручног  актива за развојно 

планирање 

Цвеће Нешковић-председник стручног већа економске, 

туристичке и трговинске групе предмета 

Љиљана Тошовић- председник стручног већа за развој 

школског програма 

Данило Тепша- председник стручног већа за машинску 

групу предмета  

Драгана Гавриловић- председник стручног већа 

наставника за савремену пословну коренспонденцију, 

пословну информатику и рачунарство и информатику 

Милијана Добриковић-Симић- председник стручног већа 

за општеобразовне предмете из области друштвених 

наука  

Усорац Предраг-председник стручног већа за српски 

језик и књижевност и стране језике 

Опачић Јасна-председник стручног већа за 

општеобразовне предмете  

Овука Данијела- педагог 
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Тим за 

слободне, 

културне 

активности и 

промоцију 

школе 

 

Славица Стошић, руководилац тима 

Јасна Опачић, професор математике и информатике 

Данило Тепша,професор машинске групе предмета 

 Предраг Усорац,професор српског језика и 

књижевности 

 Радинка Ашћерић, професор економске групе предмета 

Биљана Јованчић, професор економске групе предмета 

Тања Петковић,професор српског језика и књижевности 

Анита Живић, професор економске групе предмета 

 

Тим за развој 

школског 

спорта 

 

Снежана Јаничић, руководилац тима 

 Владан Вуковић, професор физичког и здравственог 

васпитања 

Марија Праг ,професор географије 

Живан  Милутиновић,професор механике 

Славица Стошић,професор руског језика и књижевности 

,грађанског васпитања и  библиотекар 

Тим за 

каријерно 

вођење и 

саветовање 

ученика 

 

Споменка Ракић, руководилац тима 

Данијела Овука, школски педагог,  

Брано Перишић, професор машинске групе предмета 

Јасна Опачић, професор математике 

Милијана Добриковић-Симић, професор права 

Анита Живић, професор економске групе предмета 

Предраг Усорац, професор српског језика и 
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књижевности 

 Мирослав Остојић, професор машинске групе предмета 

Tим  за 

заштиту 

животне 

средине 

 

Милена Зорић, руководилац тима,професор биологије 

 Љиљана Павлов,професор стручних предмета 

 Брано Перишић, професор машинске групе предмета 

Јасминка Чанковић, професор економске групе предмета 

 Марија Праг ,професор географије 

 МиленкоЧворков,професор српског језика и 

књижевности 

 

 

 

Тим за излете, 

сајмове и 

ексурзије 

 

Милијана Добриковић-Симић , руководилац тима 

 Анита Живић, професор економске групе предмета 

Дајана Кењић, професор машинске групе предмета 

Сања Дујић, професор енглеског језика и књижевности 

Весна Манојловић,професор историје 

 Јована Јошило, професор енглеског језика и 

књижевности 

Марија Праг ,професор географије 

 Предраг Усорац,професор српског језика и 

књижевности 
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Тим за сарадњу 

са пoродицом и 

локалном 

самоуправом 

 

Драгана Гавриловић, руководилац тима 

Милијана Добриковић-Симић,професор права 

Цвеће Нешковић, професор српског језика и 

књижевности  

 Радинка Ашћерић, професор економске групе 

предмета 

Предраг Усорац,професор српског језика и 

књижевности  

Мирјана Опсеница ,професор психологије 

Тања Петковић, професор српског језика и 

књижевности  

Љиљана Тошовић, професор српског језика и 

књижевности  

 

 

 

Тим за заштиту 

ученика од 

дискриминације

, насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

 

 

Споменка Ракић, руководилац тима 

Данијела Овука, педагог школе 

МирославОстојић,професор машинске групе предмета 

РадинкаАшћерић,професор економске групе предмета 

Данило Тепша, професор машинске групе предмета 

Милош Јефтић,вероучитељ 
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 Милијана Добриковић-Симић,професор права 

 Јована Јошило, професор енглеског језика 

Милан Ивановић,председник уч. парламента 

 

 

 

Школски тим за 

самовредновање 

 

Овука Данијела, педагог школе, руководилац тима 

Јана Опачић,професор математике 

Биљана Јованчић, професор економске групе предмета 

 Анита Живић , професор економске групе предмета 

 Милан Ивановић- председник ученичког парламента 

Тим за пружање 

додатне 

подршке 

ученицима 

Споменка Ракић, директор школе 

Данијела Овука, педагог 

Јасминка Чанковић, професор економске групе 

предмета 

Мирослав Остојић, наставник машинске групе 

предмета 

Драгана Беванда, наставник економске групе предмета 

Марија Праг, професор географије 

Петар Станковић, професор рачунарства и 

информатике 

 

 

 

Стручни тим за 

инклузивно 

образовање 

Споменка Ракић, директор школе 

Данијела Овука,педагог школе 

Тања Петковић- наставник српског језика и 



                          Летппис  за шкплску  2016-2017. гпдину  

 

 књижевности 

Славица Стошић, професор руског језика и 

књижевности ,грађанског васпитања и  библиотекар 

Биљана Катић, професор економске групе предмета 

 Весна Манојловић, професор историје 

Оливера Михаиловић ,професор математике 

 Маја Сурчински ,професор шпанског језика и 

књижевности 

 

Тим за израду 

летописа 

 

Тања Петковић- наставник српског језика и 

књижевности 

Славица Стошић- наставник руског језика и 

књижевности и библиотекар 

Мирослав Остојић-наставник машинске групе 

предмета 

 

Стручни актив 

за развојно 

планирање 

Споменка Ракић, директор 

Биљана Катић,члан 

Данило Тепша, члан 

Брано Перишић, члан 

Данијела Овука, члан 

Сања Милићевић, представник локалне самоуправе 

Марија Јовановић, представник локалне самоуправе 

Сања Наић,представник родитеља 

Милош Наић, представник ученика и  

Маија Бабић, представник ученика 
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Стручни Актив 

за развој 

школског 

програма 

Споменка Ракић, директор 

Љиљана Тошовић, професор економске групе 

предмета, 

Брано Перишић, наставник машинске групе предмета 

Јасна Опачић, професор математике, 

Јована Јошило, професор енглеског језика, 

Данијела Овука, педагог 

 

 

Тим за слободне, културне активности и промоцију школе 

Чланови тима биће ангажовани приликом припрема и реализације прослава, приредби,  

планирања и посета концерата, изложби, спортских такмичења и других активности које  

доприносе обогаћивању културног живота ученика.Тим ће планиране културне активности  

остваривати у сарадњи са институцијама и организацијама локалне самоуправе,а на основу 

 плана рада Тима. 

 

Тим за развој школског спорта 

Чланови  ће својим ангажовањем допринети  развоју свести о важности здравља и безбедности деце,  

практиковања здравих животних стилова и сл. 

Школским спортом су обухваћени сви ученици школе кроз одељењска такмичења и припреме за њих. 
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Тим за каријерно вођење и саветовање ученика 

Школа омогућава формирање зреле и одговорне личности способне да доноси промишљене и  

одговорне одлуке о властитој професионалној будућностии да их спроводи у дело.  

 

 

Tим  за заштиту животне средине 

Овај тим бавиће се активностима усмереним на јачање и развој свести о значају здраве  

животне средине,одрживог развоја,очувања и унапрепређења природних ресурса. 

 

Тим за сарадњу са продицом и локалном самоуправом 

Школа прати, укључује се у дешавања у локалној самоуправи, и преко Тима и представника  

локалне самоуправе планира садржај и начин сарадње, нарочито о питањима од којих зависи  

развој школе.  

 

                      Преглед активности у школској 2016/2017. години 
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СЕПТЕМБАР 

1.9.2016. Почетак наставе у школској 2016/2017. 

2.9.2016. Одржана седница Наставничког већа 

3.9.2016. Радна субота   

14. 9.2016. Конституисан  Ученички парламент. Свако одељење је бирало 2 ученика који ће их представљати  

у Парламенту. За председника парламента изабран  је Милан  Ивановић(IV2), а за потпредседника  

Михајло Војкић (IV3). 

17.9.2015. Одржана конститутивна  седница Савета родитеља 

27.09.2016. Одржан је јесеои крпс на теренима стадипна ,,Сувача". Овп су наши ппбедници. Честитамп!  
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ОКТОБАР 

2.10.2015. Обележен Светски дан старих. 

16.10.2015. Обележен Дан школе  полагањем венца на споменик  Миленку Веркићу Неши.    

 

 

 

 НОВЕМБАР 

 11.11.2015. Дан примирја у Првом свeтском рату- нерадни и ненаставни дан. 
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28.11.2016 .  61. Међународни сајам књига-посета  

61. Mеђународни београдски сајам књига одржавао се од 23. до 30. октобра у три највеће хале  

Београдског сајма.Учешће је узело 480 директних излагача (излагачи и суизлагачи), и то 412  

домаћих и 68 иностраних директних излагача.На више од 30.000 м
2
 изложбеног  

простора представило се 1002 учесника, што значи излагача, суизлагача и заступљених фирми. 
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14.11. 2015. Одржане седнице Одељењских већа и седница Наставничког већа поводом анализе  

успеха ученика на крају првог тромесечја 

18. 11.2016. гпд. Пп први пут, ученици Техничке шкпле „Миленкп Веркић Неша“ из     Пећинаца ппсетили  

су Дпм Нарпдне скупштине Републике Србије у Бепграду. Интереспваое за ппсету скупштини је билп великп, 

па нажалпст, збпг пграниченпг брпја ппсетилаца сви заинтереспвани ученици нису птишли у ппсету, већ самп 

 ученици старијих разреда. Шкпла ће и у нареднпј шкплскпј гпдини прганизпвати ппсету Парламенту, а у циљу  

уппзнаваоа са прпцедурпм дпнпшеоа прпписа кпји грађанима гарантују ппштпваое права и слпбпда.  

Истпг дана, у Бепграду, у Кнез Михаилпвпј улици, наставница Уставнпг и привреднпг права Милијана  

Дпбрикпвић Симић, заједнп са наставницпм Мпнетарне екпнпмије Радинкпм Ашћерић пдржала је угледни 

 час са темпм Облигације, у циљу утврђиваоа наученпг кпристећи примере из завештаоа чувенпг  

привредника-тргпвца Никпле Спасића, испред оегпве задужбине. 
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17. 11.2016. Ученици наше шкпле су ппсетили излпжбени прпстпр Нарпдне банке Србије у 
Бепграду. Такпђе, наставник финансијскпг ппслпваоа Јпванчић Биљана и наставник 
канцеларијскпг ппслпваоа Гаврилпвић Драгана су ученицима пдржале угледни час у ТЦ "Ушће" 
на тему "Значај тржишта и платнпг прпмета у савременпм ппслпваоу на примеру ппслпвних 
пбјеката у ТЦ "Ушће". 
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25.11.2016. Пећиначки средњошколци  у локалној самоуправи 

          Ученици Средње техничке школе „Миленко Веркић-Неша“ из Пећинаца посетили су 24. новембра 

Општинску управу Општине Пећинци, заједно са предавачем предмета грађанско васпитање Милијаном 

Добриковић Симић, како би се упознали са функционисањем локалне самоуправе. 

Са механизмима доношења одлука у Општини Пећинци и са радом Општинске управе, пећиначке 

средњошколце су упознале заменица начелника Општинске управе Драгана Крстић и начелница 
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Одељења за друштвене делатности Снежана Гагић, а ученици су имали прилику и да кроз разговор са 

њима сагледају рад органа локалне самоуправе из потпуно нове перспективе. 

„Пријатно сам изненађена предавањем које су одржале представнице Општинске управе. Ученици су 

пажљиво слушали и надам се да им је функционисање локалне самоуправе сада нешто ближе и јасније, а 

ми ћемо се овој теми још враћати на часовима грађанског васпитања“ – рекла је Добриковић Симић. 

 

           

        



                          Летппис  за шкплску  2016-2017. гпдину  

 

9.10.2016. Одржана седница Наставничког већа   

 

ОКТОБАР 

 

1.12.2016.  Обележен међунарпдни Дан бпрбе прптив ХИВ-а. На часпвима пдељеоске 
заједнице читана стручна литература.Урађен је и панп кпји се налази у хплу наше шкпле. 

                     

Ученици IV3 су заједнп са прпфеспркпм Славицпм Стпшић радили панп  на тему :Какп се 
заштитити пд ХИВ-а 

 

ЈАНУАР 

16.1.2017. Ппчелп другп пплугпдиште. 

25.1.2017. Одржан је угледнп-пгледни час ппслпвне инфпрматике са темпм: Злпупптрба 
Facebook-a. У реализацији часа учествпвале су ученице: Александра Симић III-4, Жељка 
Мушкиоа III-4 и Ана Великић IV-1 са припремљеним презентацијама, наставник инфпрматике 
Оливера Михаилпвић анализпм урађене анкете  ученика п ппнашаоу на друштвеним 
мрежама кап и сви ученици кпји су урадили анкету. Часу су присустивали наставници Биљана 
Јпванчић и Љиљана Павлпв. 
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26.1.2017. Ученици учествпвали у хуманитарнпј акцији даваоа крви:Марина Гагић IV2.,Марија 
Бабић IV2. , Никпла Бпжић IV2., Жељана Јпкић IV1, Марина Рајић  IV1,Ивана Живић IV1  и 
Ангелина Минић IV2. 

 

 

 

27.1.2017. Пригодном приредбом обележен Свети Сава. У присуству свештеника, 

кумова ,гостију , пензионера ,запослених и ученика, обележена школска слава 

Савиндан. Професор књижевнисти, Предраг Усорац је са ученицима приредио  

пригодан програм за присутне, а директорка је свим присутним честитала славу и 

пожелела све најбоље. 
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31.1.2017. Од ппследица пушеоа сваке гпдине умре више пд четири милипна људи у свету. У 
циљу спречаваоа пбпљеваоа и умираоа, неппхпднп је  највише едукпвати младе. Вплпнтери 
из наше шкпле су учествпвали у  једнпј  таквпј  акцији  ппд слпганпм: ’’ОДРАСЛИ ПУШЕ И МЕНЕ 
ГУШЕ’’ :Марина Рајић IV1, Жељана Јпкић IV1, Никпла БпжићIV2,Марија Бабић IV1  и Марина Гагић 
IV1. 
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ФЕБРУАР 

Од 9- 11. 02. 2017. године професори српског језика и књижевности Тања Петковић, Миленко 

Чворков и Предраг Усорац  били су на стручном усавршавању у оквиру Републичког зимског 

семинара на Филолошком факултету у Београду. 

Овај тродневни семинар је изузетно значајан и јединствен јер окупља србисте из целе земље. 

Пун амфитеатар Филолошког факултета доказ је да су професори вољни да уче и да се 

усавршавају без обзира на то да ли су тек почели да граде своје каријере или су пред пензијом. 

Целоживотно учење и стално усавршавање императиви су сваког професора који жели да буде 

у току са модерним достигнућима науке и образовања. Праћењем токова развоја нашег  

српског језика и књижевности, професори утиру пут својим ученицима чинећи да њихови 

духовни хоризонти постану шири а знања дубља и свеобухватнија. Усавршавањем стручних 

компетенција индиректно усавршавамо и своје ученике и колеге, али и све људе са којима 

долазимо у додир, преношењем свог знања које смо, пажљивим праћеоем предаваоа на 
семинару успели да усвпјимп, а тп и јесте мисија нас прпсветних радника- да ширимп знаое! 
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Еминентни стручњаци запослени на Филолошком факултету у Београду попут проф. 

др Рајне Драгићевић,  проф. др Душке Кликовац, проф. др  Михајла Пантића, проф. др 

Александра Јеркова, проф. др Александра Миловановића и осталих, одржали су низ 

изузетних предавања како на језичке тако и на књижевне теме. Предавања су била 

подељена на пленарна излагања и радионице. Неке од тема су:  

Иво Андрић и савремена култура, 

Преломна 1847. година из другог угла, 

Авангардна књижевна дела у настави, 

Стари српски речници у настави српског језика и књижевности, 

Композиција као уметнички знак у романима Иве Андрића, 

Савремена књижевност за децу и младе у настави (парадокси курикулума), 

Како проста реченица може бити сложена, 

Фразеологија у тестовима из српског језика и књижевности, 

Српски роман у 2016. години, као и многе друге занимљиве и корисне теме. 

21.2.21017.Обележава  се као Међународни дан матерњег језика, који је установљен 

1999. године од стране УНЕСКО-а, као сећање на студенте који су на овај дан 1952. 

убијени у Бангладешу због протеста, јер њихов матерњи језик није проглашен за 

званични.  

Матерњи језик је изузетно важан јер представља део културног идентитета сваког 

народа. Брига о њему је, у ствари, начин доказивања свести народа о властитом  

идентитету. Обелажавање дана матерњег језика не треба да буде средство отуђења 

међу културама и народима  већ подстицај за неговање језичке разноликости и 

вишејезичности. Сетимо се Вука Стефановића Караџића који је увек истицао значај 

повезивања културе свог народа и светске културе. 
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Српски језик је данас у великој мери засићен страним речима и то највише 

англицизмима.  Немогуће је спречити уплив страних речи у наш језик али га можемо 

заштитити промовисањем.О потреби чувања језика говорио је велики српски жупан 

Стефан Немања свом сину Растку а његове речи, рушећи бедеме векова,  допиру и до 

свих нас, и носе поруку: 

 „Чувајте, чедо моје мило, језик као земљу. Ријеч се може изгубити као град, као земља, 

као душа. А шта је народ изгуби ли језик, земљу, душу?Не узимајте туђу ријеч у своја 

уста. Узмеш ли туђу ријеч, знај да је ниси освојио, него си себе потуђио. Боље ти је 

изгубити највећи и најтврђи град своје земље, него најмању и најнезнатнију ријеч свога 

језика.“ 

Поводом овог јубилеја ,ученици, чланови библиотечке секције, су са библиотекарем 

,Славицом Стошић,урадили пано. 

 

23.2.2017. Ученици туристичких одељења посетили  39. Међународни сајам туризма у 

Београду.Овогодишња посета Сајму била је предвиђена годишњим планом рада школе, 

а ученике су водиле одељењске старешине и професори стручних предмета.Сајам 

туризма се одржавао  под геслом “Уживајте на време“ и трајао је  до 26.фебруара. На 

њему  се представило  око 1100 излагача из 56 земаља: Грчке, Египта, Македоније, 

Црне Горе, Хрватске, Турске, Словеније, Бугарске, али и Индије, Мађарске, Туниса, 

Немачке… Први пут своје туристичке потенцијале представила је  Национална 

туристичка агенција Кине, са седиштем у Будимпешти, а посетиоци ће имати прилику 

да упознају и регионе Руске Федерације. Овогодишњи учесници су најзначајније 

туристичке агенције, савези и организације, хотели, туристички центри, ваздухопловне 

компаније, међународни тур оператори.Истовремено су организоване још три 

манифестације- Међународни сајам опреме,хотелијерства и угоститељстваства, Сајам 

вина и Сајам сувенира. 
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20.2.2017. Ученици других разреда посетили изложбу о Купинику у пратњи професора 

Весне Манојловић и Тање Петковић.     

25.2.2017. Професори економске групе предмета присуствовали осмочасовном 

семинару  , који је одржан на Универзитету Сингидунум у Београду 

28.2.2017.Ученици наше школе су посетили Културни центар у Пећинцима и имали 

прилику да погледају излозбу под називом "Купиник - последња престоница српских 

деспота. 

Средњовековна тврђава Купиник је један од ретких споменика културе ове врсте у 

Срему и, као таква, категорисана је као непокретно културно добро од великог значаја, 

нарочито за националну историју. 

Циљ изложбе је да афирмише Купиник, најпре као сведочанство једног периода српске 

историје, непосредно пред вишевековни пад под турску власт, а затим и као 

туристички потенцијал Срема, заједно са целокупним природним окружењем и на тај 

начин допринесе његовој бољој заштити. Изложба илуструје Купиник са више 

аспеката. У ту сврху, сакупљен је већи део тренутно расположивог материјала који се 

односи на прошлост и садашњост Купиника. У питању су цртежи и планови Купиника, 

мапе на којима је уцртано ово утврђење, угарске повеље у којима се помиње Купиник, 

фотографије данашњег изгледа овог споменика културе, и наравно, оружје и оруђе из 

периода српске Деспотовине. 
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МАРТ 

 

1.3.2017. На Општинској смотри рецитатора ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ, одржаној у 

пећиначком  Културном центру,ученица IV1 одељења, Александра Бакић освојила је 1. 

место пласирајући се тако на регионалну  сморту рецитатора.Александра је пласман на 

општинском такмичењу освојила рецитујући песму                                  , под 

менторсвом професора књижевности Предрага Усорца. Друга је била Тијана Репајић 
ученица 1. разреда из Пећинаца, дпк је треће местп припалп ученици 3. разреда из Пећинаца 
,Слађани Радујкпв. 
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7.3.2017. Ученице IV-1 Александра Бакић и Марина Рајић направиле су прпдајну излпжбу у 
хплу шкпле са свпјим радпвима. 

    

 

8.3.2017.   Матуранти наше школе су данас посетили Новосадски сајам образовања 

"Путокази" и салон књига "Арт експо".     
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8.3.2017. у школи је обележен Дан жена . 
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9.3.2017. Oдељеое II-2 се на часу математике, у пквиру наставне теме планиметрија, уппзналп 
са древнпм кинескпм слагалицпм танграм. Ученици су имали задатак да ппмпћу танграма 
склппе кпнвексне гепметријске фигуре. Радипници је претхпдилп истпријскп и математичкп 
пбјашоеое наставника математике Оливере Михаилпвић. Часу су присуствпвали и активнп 
учествпвали у радипници наставници Милутинпвић Живан и Остпјић Мирпслав. 
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14.3.2017.  Међунарпдни дан брпја Pi 

Брпј Пи (π) мпже да се интерпретира на различите начине  а ј едан пд упбичајних је да је тп 
брпј кпји ппказује кпликп пута се пречник билп кпг круга садржи у оегпвпм пбиму. Ова тврдоа 
важи за сваки круг и затп је Пи кпнстанта. Назива се јпш и Лудплфпв брпј пп хпландскпм 
математичару из  17. века, али је данашое име дпбип пп грчкпј речи периферија кпја значи 
пбим. Он је и ираципнални брпј, штп значи да не мпже да се напише кап разлпмак, пднпснп не 
ппстпје таква два прирпдна брпја кпја, када се ппделе, дају резултат Пи.  

Брпј Пи у себи сажима мнпштвп математичких ппјмпва. Када гпвпримп п брпју Пи, гпвпримп 
не самп п разлпмцима и кпнстантама, већ и п трансцедентним брпјевима, п гепметрији, 
једначинама кпје пписују прирпдне ппјаве итд. 

 

Одељеое: II2,смер: индустријски механичар 

Час пнеуматике и хидраулике. 

Прављеое шема на пнеуматским стплпвима 
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15.3.2017. Семинар за библиотекаре у Сремској Митровици 

16.3.2017. На часу математике, у пквиру наставне теме стерепметрија, ученици пдељеоа II-2 
дпбили су задатке да састави Платпнпва тела ппмпћу сламчица и да саставе кпцку, квадар и 
праву правилну четвпрпстрану призму пд дрвених делпва. 
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17.3.2017. Републичко такмичење из Основа економије одржано је  17. и 18. марта у 

Економско-трговинској школи у Крушевцу. Ово такмичење је окупило 30 школа из целе 

Србије. Наша ученица, Александра Бакић из IV2  ,  је заузела  6. место. За ово такмичење ју је 

припремала професорка Јасминка Чанковић. Честитамо Александри, а и њеној професорки на 

постигнутом успеху. 

21.3.2017. На окружном првенству у малом фудбалу, девојке наше школе освојиле су III место. 

23.3.2017. Ученичка компанија наше школе "Лили Арт" је данас на Сајму ученичких 

компанија представила своје производе посетиоцима БИГ шопинг центра у Новом 

Саду. Директор компаније "Лили Арт" је ученица Александра Бакић а менаџери 

компаније су Милорад Јовичић, Марина Рајић, Александра Петровић и Жељана Јокић. 

Компанија је основана и послује под менторством наставника Јованчић Биљане. 

Компанија се бави израдом декоративних производа од рециклираног папира. 

Ово је прва ученичка компанија која је основана у Техничкој школи "Миленко Веркић 

Неша". Подржимо их!!! 
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24.3.2017. Такмичење у малом фудбалу-дечаци и Акција обележавања 24. марта, Светског дана 

борбе против туберкулозе. 
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31.3.2017.Одељење  II2 посетило Сајам аутомобила који се одржавао у Београду. 

                        

 

 

 

МАЈ 

4.5.2017.. У  холу Културног центра, са почетком у 13:30, одржан је књижевни сусрет са 

младим ауторима члановима Књижевне омладине Србије, Душком Благојевићем, Немањом 

Јовановим и Николом Јовановићем.Овом књижевном сусрету присуствовали су ученици 

другог разреда. 
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15.5.2017.  У Дому културе одржана је презентација и промоција безбедности  у саобраћају за 

све ученике наше школе. Презентацију је организовало Министарство просвете уз помоћ 

Министарства полиције. 

16.5.2017. Председник Србије Томислав Николић састао се са ученицима Техничке школе 

"Миленко Веркић Неша" из Пећинаца, који су освојили треће место на Међународном 

литерарном конкурсу у Дуину, у Италији. 

Председник Николић је гостима честитао на освојеном признању и пожелео да наставе да 

развијају свој уметнички таленат, како би остварили пуни потенцијал на задовољство својих 

породица, пријатеља и своје земље, саопштила је Служба за сарадњу са медијима председника 

Реублике. 

 

 

 

Ученици Техничке школе на пријему код председника су били заједно са својим 

вероучитељем Милошем Јефтићем. 

19.5.2017.Матурски плес 
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26.5.2017.  Одржан је КРОС .  
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29.5.2017.Ученици одељења I-4 су учествпвали у кпрелацији предмета Српски  језик и 
коижевнпст  и Истприја , приликпм пбраде наставне јединице,,Маркп Краљевић“ .Наставни 
час су псмислили прпфеспри Весна Манпјлпвић и Предраг Успрац. 
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Промоција школе-одржана крајем месеца маја на територији општине Пећинци. 

Посећене су и неке од основних школа у румске и старопазовачке општине. 
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ЈУН 

Матурски и завршни испити 

 

22.6.2017. Седнице одељењских  и наставничког већа. 
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АЛЕКСАНДРА БАКИЋ – УЧЕНИЦА ГЕНЕРАЦИЈЕ ТШ “МИЛЕНКО ВЕРКИЋ 

НЕША” 

Александра Бакић, ученица ИВ 1 економски техничар, проглашена је за ђака 

генерације Техничке школе “Миленко Веркић Неша” у Пећинцима. 

-Заиста сам поносна што сам проглашена за ђака генерације. Много сам се трудила 

како бих остварила тај циљ. Највеће заслуге за моје успехе на многобројним 

такмичењима из историје, предузетништва и многим литерарним конкурсима има 

вероучитељ Милош Јефтић, који ми је био ментор на истим. Такође, поменула бих и 

друге професоре који су ме упознали са економијом и помогли ми да је заволим и 

остварим резултате из те области.Планирам да упишем Економски факултет у 

Београду, а мој нови циљ је да и тамо остварим максималне резултате, каже Александа 

Бакић. 

 

 

На Александрине успехе веома је поносан вероучитељ Милош Јефтић. 

-Иако Сашки предајем већ осам година (од школске 2009/2010. када је била В разред 

основне школе), сматрам да је она и даље мој ученик. Јер Веронаука је живот, а то је 

наука која нема краја. И прошле школске године, ученица генерације Александра 

Великић је постигла највећи успех када сам је ја водио на такмичења, а исто тако и 

ђаци генерације пре ње… У раду са нашом најбољом ученицом сам имао част и 

задовољство да сарађујем са својим драгим колегама, врсним професорима. Са 

Александрином разредном старешином Љиљаном Тошовић, професорима Јасминком 
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Чанковић, Предрагом Усорцем, Биљаном Јованчић, који су такође остварили запажене 

резултате на такмичењима са нашом Александром- као и многим другим, свакако и 

санашом вредном директорицом мр Споменком Ракић, пиониром дуалног образовања 

у Србији, рекао је вероучитељ Милош Јефтић. 

 

 

            

 

 

      

  

 

 

’ 

 

 

 



                          Летппис  за шкплску  2016-2017. гпдину  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

            

 



                          Летппис  за шкплску  2016-2017. гпдину  

 

 

 

                              

 

 

                     

  

 

    

 

                                       

       

          

 

 

 

 

.  

 

 

                         

  

 

 



                          Летппис  за шкплску  2016-2017. гпдину  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

                                                       

. 

 

 

 

 

 

         

 

 

.  

 

 

 

 

                                        

 



                          Летппис  за шкплску  2016-2017. гпдину  

 

              

                                                                             

 

 
                                                 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



                          Летппис  за шкплску  2016-2017. гпдину  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

  

 

  

 



                          Летппис  за шкплску  2016-2017. гпдину  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


