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 Школска 2017/1918. почела је 1. септембра, а настава се реализује у 16 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:  индустријски механичар  и електричар  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  трговац у 

трогодишњем трајању, уписано је  једно одељење .  

Школа броји 328 ученика. 

 

 

 

 

 

 

                                                           Преглед запослених у установи 
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Директор школе: Споменка Ракић 

 

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

Стошић, Снежана Јаничић и Марија Праг ,шеф рачуноводства Вера Великић и административни 

радник,Јелена Лакетић. 

 

 Ове  школске године наставу реализују следећи наставници: 

Српски језик и књижевност:Предраг Усорац, Тања 

Петковић, Миленко Чворков,  

Енглески језик: Сања Дујић, Јована Јошило, 

Шпански језик: Маја Сурчински, 

Географија: Марија Праг,  

Биологија-Екологија: Биљана Радосављевић 

Историја уметности: Данијела Хавран,  

Музичка уметност: Милорад Обрадовић, 

 Физичко васпитање: Владан Вуковић, Снежана 

Јаничић,  

Математика-Информатика:Ђура Трудић, Живан 

Милутиновић, Јелена Петровић,  

Хемија: Елида 

Познавање робе: Елида 

Историја:Весна Манојловић 

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,Зоран 

Ђаковић,Данило Тепша , Мирослав Остојић, 

Електротехника:Карађорђе Грујичић 

Психологија: Мирјана Опсеница,  

Право, Социологија и Грађанско васпитање: 

Милијана Симић – Добриковић, Славица Стошић, 

Милорад Обрадовић 

 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 Јелена Петровић-наставник математике  

I-2Мирослав Остојић - наставник машинске групе предмета 

I-3 Весна Манојловић-наставник историје 

I-4 Љиљана Тошовић- наставник економске групе предмета 

II-1  Зоран Ђаковић- наставник машинске групе предмета 

II-2 Карађорђе Грујичић-наставник електротехнике 

II-3Предраг Усорац- наставник српског језика и књижевности 

II-4 Драгана Гавриловић- III-2 

II-5 Драгана Беванда -наставник економске групе предмета 

III-1 Биљана Јованчић- III-2 

III-2 Јована Јошило-наставник  енглеског језика 

III-3 Миленко Чворков- наставник српског језика и књижевности 

III-4 Цвеће Нешковић-наставник економске групе предмета 

III-5 Тања Петковић- наставник српског језика и књижевности 

IV-1 Радинка Ашћерић -наставник економске групе предмета 

IV-2 Марија Праг-наставник географије 

 

За школску 2017/18. Школску годину  формирани су тимови у чији рад су укључени директор 

 школе, наставници  и педагог школе. 

 

 

 

 

 

 



                          Летопис  за школску  2017-2018. годину  

 

 

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 

Jeлена Марковић-председник стручног већа за 

општеобразовне предмете  
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                Преглед активности у школској 2017/2018. години 

 

                                                        

 

СЕПТЕМБАР 

1.9.2017. Почетак наставе у школској 2017/2018. 

                Одржана прва седница Наставничког већа 

11.9.2017. Конституисан  Ученички парламент. Свако одељење је бирало 2 ученика који ће их  

                  представљати у Парламенту. За председника парламента изабранa  је Тамара Ђурђевић(), а за  

                потпредседника Љиљана Пантић (IV2). Чланови Школсдког одбора су Великић Марина (IV2)  

                 и Рашковић Жељана(IV1),  чланови за Развојно планирање су  Зорана Великић (II5 ) и Татјана 

                Јухазовић(II5 )a Председник Парламента је истовремено и члан Тима за самовредновање и  

                 Тима за борбу против насиља. 

17.9.2017. Одржана конститутивна  седница Савета родитеља. 
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ОКТОБАР 

2.10.2017. Обележен Светски дан старих. 

5.10.2017. Сајам лова , риболова и спорта и Сајам туризма у Новом Саду 
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7.10.2017. Једнодневни излет професора у Андрић град. 
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10.10.2017. Одржан је јесеои крпс на теренима стадипна ,,Сувача". Овп су наши ппбедници. Честитамп!  
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16.10.2017. Обележен Дан школе  полагањем венца на споменик  Миленку Веркићу Неши.    
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23.10. 2017. Почео турнир у стоном тенису. За такмичење се пријавило 46 ученика и 4 ученице. 

 26.10.2017.    62. Међународни сајам књига-посета .  Ученици  су посетили штандове, присуствовали  

презентацијама књига. Били су присутни и на представљању факултета и виших школа где су  

добили информације у вези са уписом на исте.  

 



                          Летопис  за школску  2017-2018. годину  

 

                          

 

            

 НОВЕМБАР 

3.11.2017. Одржано финале у стоном тенису.Проглашени су победници. 

                 Сем ученика на турниру су учествовали и  професори наше школе. 
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6.11. 2017. Одржане седнице Одељењских већа и седница Наставничког већа поводом анализе  

успеха ученика на крају првог тромесечја 

 

 11.11.2017. Дан примирја у Првом свeтском рату је обележен читаањем реферата на часовима историје. 

                                         .  

14.11.2017. Ученици I-4, III-4 и пдељеое IV-1 су ппсетили Нарпдну банку Србије и имали  

прилику да присуствују угледнпм часу на тему "Значај тржишта и платнпг прпмета у савременпм ппслпваоу 

 на примеру ппслпвних пбјеката у ТЦ "Ушће" у извпђеоу наст. Јпванчић Биљане, наст. Ашћерић Радинке и  

наст. Тпшпвић Љиљане. 
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15.11.2017.Ученици наше шкпле су ппсетили Културни центар у Пећинцима и присуствпвали  

прпмпцији коиге Бранка Орешчанина ппд називпм "Срем". Тпкпм коижевне вечери приказан је и  

петнаестпминутни филм п живпту и раду пвпг уметника.  

 

                                          

 16.11.2017. Међународни дан толеранције, 16. новембар, који је установио УНЕСКО, слави се широм 

 планете, подсећајући да сви имамо право да будемо оно што јесмо, као што и други људи имају право  

на своју посебност.У нашој школи је овај дан обележен радионицама на часовима грађанског васпитања 

и на часовима одељењске заједнице. 

. 
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  17.11.2017.  Прва генерација тргпваца пптписала угпвпре п извпђеоу праксе. 

                               

 

 

 У згради Општине Пећинци пптписани угпвпри између девет ученика Средое техничке шкпле “Миленкп  
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Веркић Неша”, кпји ппхађају пбразпвни прпфил тргпвац и предузећа Луки кпмерц из Пећинаца, п извпђеоу  

практичне наставе тпкпм пве шкплске гпдине. Пптписиваоу су, ппред ученика, рпдитеља, представника  

кпмпаније Луки кпмерц и Средое техничке шкпле, присуствпвали и представници пећиначке лпкалне сампуправе  

и Регипналне привредне кпмпре Сремскпг управнпг пкруга. 

Пре пптписиваоа угпвпра председник Регипналне привредне кпмпре Сремскпг управнпг пкруга Ђпрђе Бпжић  

изнеп је ппдатак да су се дп сада 23 шкпле из прекп 20 градпва у Србији укључиле у прпграм дуалнпг система 

 пбразпваоа и да је близу 600 ученика пптписалп угпвпре, а према најнпвијим ппдацима прекп 500  

ученика тек треба да закључе угпвпре п пбављаоу ученичке праксе у пдређеним кпмпанијама. 

 Испред кпмпаније Луки кпмерц угпвпре је пптписап Александар Јпвичић директпр малппрпдаје, кпји је тпм  

приликпм истакап значај дпбре сарадое пве кпмпаније са пећиначкпм Техничкпм шкплпм и оеним ученицима, 

кап и да се јучерашоим пптписиваоем угпвпра та сарадоа диже на виши нивп. 

 

20.11.2017.У Ловачком дому у Доњем Товарнику, у понедељак је одржана едукативна радионица “Пословање 

у сеоском туризму Војводине”, у организацији Туристичке организације Општине Пећинци. Радионица је 

део пројекта који је покренула Туристичка организација Војводине са циљем подизања квалитета услуга 

 које се нуде у руралном туризму Војводине. 

Едукативну радионицу је отворила Љубица Бошковић, в.д. директора ТО Општине Пећинци, која је истакла 

да је туристичка рута кроз општину Пећинци једна база, коју сви заинтересовани, вредни и инвентивни 

 грађани могу да надограде и обогате новим садржајима. 

„Одлика савременог туристе је да стално тражи нове дестинације, да нема много слободног времена, да жели 

богате садржаје, добру понуду, разноврсне импресије, интерактивне доживљаје и љубазне домаћине. Општина 

Пећинци има све предиспозиције да постане туристичка „Мека“ овог региона, јер се налази на 30 километара од 

Београда и 60 километара од Новог Сада, а они су главни емитивни центри урбаних људи, жељних сеоске  

идиле,нетакнуте природе и домаће кухиње. Потребно је само што више едукација за локално становништво,  
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како би они пронашли свој интерес и дошли до зараде, у овој најперспективнијој привредној грани у свету“  

– истакла је Бошковић.Предавач на радионици “Пословање у сеоском туризму Војводине” био је др Милош 

 Ћурувија из Новог Сада, а учесници су показали велико интересовање за све теме, посебно за конкурсе,  

пројекте и начине финансирања и реализације њихових идеја. Договорено је да се у блиској будућности 

 одржи још једна радионица – обука за писање пројеката и аплицирања на покрајинске, републичке, али и  

европске фондове.Активно учешће на радионици су узели ученици  III и IV  разреда средње школе  

„Миленко Веркић Неша“из Пећинаца, предвођени професорком Биљаном Катић, представнице свих 7  

пећиначких удружења жена,али и других удружења грађана са територије општине Пећинци, предузетници,  

власници пољопривредних газдинстава, потенцијални пружаоци услуга у руралном туризму и други. 

За добар амбијент ове радионице су се побринули чланови Савета месне заједнице и Ловачког друштва 

Доњи Товарник, а за одличан укус домаћих, сремачких специјалитета УЖ „Сунчев цвет“ Доњи Товарник. 
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22.11.2017.Регионално такмичење ,,Пословни изазов“  одржано у  Новом Саду . 
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24.11.2017. Ученици завршних машинских разреда су посетили  сајам олдтајмера у Београду. 

 

Децембар 

1.12.2017.Међународни дан борбe  против сиде. 

Поводом Светског дана борбе против сиде, који се сваке године обележава 1. децембра,  

пећиначка локална самоуправа организовала је едукативну позоришну представу „Дрога није твој избор“, 

 за ученике виших разреда све три основне школе на територији општине Пећинци и ученике пећиначке  

Средње Техничке школе, као и за све заинтересоване грађане. Пројекат „Дрога или живот – Дрога  

није твој избор – Изабери живот“ је део укупних друштвених активности дефинисаних у Стратегији 

 за борбу против дроге у Републици Србији, као и Акционим планом за борбу против дроге у АП 

 Војводини, аутор је Зоран Марић, а у представи глуме Николина Спасић и Владимир Максимовић. 
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Ученици IV2 су заједнп са прпфеспркпм Славицпм Стпшић радили панп  на тему :Какп се заштитити пд ХИВ-а 
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6.12.2017. Некадашои ученици наше шкпле, садашои успешни студенти, Јпван Савић и Ненад Стпјакпвић  

су заједнп са нашпм ученицпм треће гпдине Емилијпм Бастајић псвпјили ДРУГО МЕСТО на Slovenian Case Challenge 

 2017! Ппд ментпрствпм верпучитеља Милпша Јефтића, пвај тим младих и талентпваних ученика и  

студената је успеп да прпнађе решеое на прпблем кпји је ппставила кпмпанија Меркатпр из Слпвеније!  

Честитамп! 
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11.12.2017. Министар прпсвете, науке и технплпшкпг развпја Младен Шарчевић ппсетип је данас ппштину Пећинци, 

 где је у пратои ппштинскпг рукпвпдства пбишап Средоу техничку шкплу ”Миленкп Веркић Неша”, у кпјпј су у 

 тпку радпви на прпширеоу капацитета. Развпј привреде у Пећинцима, кпји је праћен развпјем дуалнпг  

пбразпваоа, ствприп је пптребу за дпградопм шкпле кпја ће дпбити 960 нпвих квадрата, рекап је министар 

 Шарчевић и истакап да ће држава наставити са улагаоем у шкпле  где гпд за тп ппстпји пптреба. 

“Интензиван привредни развпј и дплазак великих кпмпанија пптврдили су и пптребу за увпђеоем дуалнпг  

пбразваоа, а шкпла у Пећинцима је пипнир тпг вида средоег пбразпваоа. Какп бисмп бпље пдгпвприли на  

пптребе тржишта и привреде за наредну шкплску гпдину мпдернизпваћемп јпш пбразпвних прпфила” – 

нагласип је министар Шарчевић.. 

 

Радпве на дпградои шкпле финансира Министарствп прпсвете, науке и технплпшкпг развпја крпз 

 Прпграм мпдернизације шкпла. а радпви би требалп да буду завршени ппчеткпм априла 2018. гпдине. 

Дубравка Кпвачевић Субптички је нагласила да је дпградоа Средое техничке шкпле „Миленкп Веркић Неша“  

у Пећинцима изузетнп значајна инвестиција кпјпм не дпбија самп средоа шкпла нпве прпстприје, већ и  

пећиначка пснпвна шкпла кпја је дп сада прпстпр делила са средопм шкплпм, а сада ће имати свпј засебан прпстпр. 
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„У ппштини Пећинци се у пбразпваое није улагалп деценијама, а шкплске пбјекте смп затекли у девастиранпм  

стаоу. У прптекле четири гпдине смп ренпвирали девет шкплских пбјеката, а дп краја гпдине ћемп инвестирати у  

јпш седам шкплских пбјеката. Чинимп све да ппбпљшамп услпве за учеое, а дпградопм техничке шкпле  

ствприћемп услпве и за увпђеое нпвих пбразпвних прпфила у нареднпј шкплскпј гпдини, пппут једнпг пдељеоа  

гимназије. Тп смп ппкушали и претхпдне шкплске гпдине, али нисмп успели, а ја се надам да ћемп са нпвим  

пбјектпм успети да пстваримп и пвај циљ“ – изјавила је Кпвачевић Субптички и најавила да ће тпкпм наредне  

гпдине бити у пптпунпсти рекпнструисане пснпвне шкпле у Купинпву и Карлпвчићу. 

 

Тпкпм ппсете Пећинцима, Шарчевић је пбишап и пснпвне шкпле у Карлпвчићу и Купинпву. 

 

14.12.2017. гпдине, прпфеспр Предраг Успрац је пдржап коижевнп вече у част Иве Андрића у пдељеоу II4. 
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15.12.2017. Одржанп регипналнп такмичеое у пдбпјци у Руми у кпм је учешће узела и екипа наше шкпле. 
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16-ог и 17-ог децембра прпфеспр ,Предраг Успрац ,је ппхађап тренинг п метпдама рада у драмским секцијама.  

Тренинг је прганизпван у пквиру прпјекта „Шкплскп ппзприште мултикултуралне Впјвпдине“ кпји спрпвпди Центар 

 за културу и пбразпваое Спнта, а впдили су га Никпла Дпбријевић и Амра Сппи. 

               

22.12.2017.гпд. Сппртски савез «Развпј спптпва» је пганизпвап манифетацију  ппвпдпм прпглашеоа најбпљих   

сппртиста гпдине.За најбпљег сппртисту наше шкпле је прпглашен Владимир Кпвачевић а за најбпљу  

сппртисткиоу  Тамара Ђурђевић. 
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22.12.2017. Завршенп првп пплугпдиште, а коижице су ппдељене 28.12.2017. 

28.12.2017.  Ппдела  нпвпгпдишоих пакетића  малишанима наших кплега. 
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ЈАНУАР 

15.1.2018. Ппчелп другп пплугпдиште 

 

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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31.1.2018. Национални дан без дуванског дима 

У Србији се већ дуже од 20 година сваког 31. јануара обележава Национални дан без 

дувана. Активности у оквиру обележавања Националног дана без дувана упозоравају 

јавност на штетне ефекте употребе дувана као и излагања дуванском диму. Ове године, 
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Национални дан без дувана се обележава под слоганом „Одрасли пуше и мене гуше”. 

У свету тренутно има више од једне милијарде пушача, од који 80% живи у земљама 

ниског и средњег прихода. Светска здравствена организација указује на то да више од 7 

милиона људи сваке године умире због коришћења дувана, од чега је 890.000 смртних 

случајева повезано са изложеношћу дуванском диму, а не са директном употребом 

дувана. 

Дуван је претња за сваку особу, без обзира на пол, старост, расу, културни или 

образовни ниво. Он доводи до патње, болести и смрти, и осиромашује породице. 

Употреба дувана има огромну цену за националну економију због пораста трошкова за 

здравствену заштиту и смањења продуктивности рада. Он појачава неједнакост у 

здрављу и погоршава сиромаштво, јер најсиромашнији људи троше мање на основне 

потребе као што су храна, образовање и здравствена заштита. 

Овогодишњи слоган Националног дана без дувана „Одрасли пуше и мене гуше” посебно 

наглашава опасности којима су млади изложени удисањем дуванског дима из окружења.  

Поводом овог Националног дана, на часовим грађанског васпитања одржана су 

предавања и радионице .  

                            

ФЕБРУАР 

21.2.2018. Међународни дан матерњег језика 

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 
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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. 

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. 

МАРТ 

8.3.2017. у школи је обележен Дан жена . 

                                          

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 
обим. 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, 
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једначинама кпје пписују прирпдне ппјаве итд. 

 

 

24-25.3.2018. У Нишу је одржано републичко такмичење у ,,Формирању и презентацији 

туристичких аранжмана“.На овом такмичењу нашу школу је представљао ученик IV2, 

Никола Кнежевић, а ментор му је била професорка  Биљана Катић.  

 

АПРИЛ 

14.4.2018. Одржана је Књижевна олимпијада у Сремским Карловцима . На окружном 

такмичењу учествовала је ученицаI4, Исидора Васић, а ментор јој је била професорка Тања 

Петковић. 

 

16.4.2018. 
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Екпнпмски факултет у Субптици – Универзитет у Нпвпм Саду прганизпвап је тпкпм прптеклпг 
месеца првп такмичеое у решаваоу студија случаја, на кпјем је учествпвалп прекп 70 ученика 
из средоих шкпла из целе Србије, међу кпјима и ученици Средое техничке шкпле „Миленкп 
Веркић Неша“ из Пећинаца, кпји су псвпјили престижнп другп местп. 

Пећиначки тим ппд називпм „Змај у зеленим чарапама“, кпји су чиниле Никплина Никплић и 
Емилија Бастајић, заједнп са првппласираним и трећепласираним тимпвима, у ппнедељак 16. 
априла, презентпвали су свпје резултате на Екпнпмскпм факултету у Нпвпм Саду, приликпм 
свечане дпделе награда, кпје је уручип прпдекан за пснпвне и мастер студије, прпф. др 
Александар Чучкпвић. Првп местп псвпјила је Екпнпмскп тргпвинска шкпла “Јпван Трајкпвић” из 
Зреоанина, дпк се за треће избприла Екпнпмскп тргпвинска шкпла из Куле. Младе будуће 
екпнпмисте из Пећинаца припремали су прпфеспр Биљана Јпванчић и верпучитељ Милпш 
Јефтић. 

Ппред  дружеоа и нпвпг искуства, престижнп другп местп на пвпм такмичеоу пећиначким 
средопшкплцима дпнелп је и награднп путпваое на Екпнпмијаду у Бугарску, штп ће свакакп 
бити искуствп више. 
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20 и 23.4.2018. Одржан је турнир у малпм фудбалу. Учешће су узели ученици ученици пд првпг 
дп четвртпг разреда.Билп је пријављенп 8 екипа. Првп местп заузелп је I1,, другп местп I 4, а 
треће IV2. 
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МАЈ 

3.5.2017. 

Најбољи ученици из области рачуноводства су се окупили у Зајечару у Економско трговинској школи  која  

је била домаћин Републичког такмичења.25 ученика из целе Србије пласирало се на ово такмичење.  

Нашу школу је представљала ученица IV1, Александра Симић , у пратњи ментора  професора Нешковић Цвећа.  

11.5.2018. Одржан је крос 

18.5.2018. Oдржан Матурски плес  .И пве гпдине ппкрпвитељ је била  Општина Пећинци.  

Матуранте је припремала прпфеспрка физичкпг васпитаоа ,Снежана Јаничић. 
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11.5.2018. Oдржан крос на спортском терену ,,Сувача“ 
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                                                 НАЈБОЉИ :                                      

1. Момци: Колџић Бранислав, Јокић Никола, Ерић Немања 

2.                Остојић Милан, Зорић Небојша, Божић Марко 

3.                Десапотовић Немања, Гарашанин Милош, Васић Срећко 

4.                Живић Милан, Марјановић Предраг, Рајић Марко 

 

1 Девојке : Стојаковић Бранислава, Мифтари Мирсада, Гагулић Сузана 

2                  Живић Мирјана, Јухазовић Татјана, Драгишић Слађана 

3                   Богдановић Јелисавета, Мифтари Ардијана, Лемајић Милица 

4                  Живановић Валентина, Барбиш Катарина, Арсенијевић Ана 
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У уторак 19. маја, у Палати Србије у Београду одржана је национална конференција 

"Укључивање уживо - ка инклузивној омладинској политици". Конференција је 
окупила релевантне националне и локалне актере који раде на остваривању 

циљева Националне стратегије за младе, а који се односе на активно учешће и 

укључивање младих из друштвено осетљивих група. 

У раду је учествовао и вероучитељ Милош Јефтић, из ТШ "Миленко Веркић Неша", 

који је, такође, учестовао и у саветодавном делу рада МОС, када се доносио нови 

план Националне стратегије за младе, у децембру 2017. 

 

У радном делу конференције су јавно приказане две презентације – “Мрави” (коју је 

подржало више министарства и организација), и презентација Милоша Јефтића, о 

дружини “Змај у зеленим чарапама” која је добила највећи аплауз присутних. 
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21.5.2018. Директпрка, Ракић Сппменка је ппднела пставку на ту функцију и на оенп местп Шкплски пдбпр је  

Именпвап  в.д. Данила  Тепшу.     

         

 

24.5.2018. Maтуранти су уз музику прпславили завршетак шкплпваоа. 

 

        

28.5.2018. Сппртскo такмичеоe представника Шкпле и представника из БОШ-а. 



                          Летопис  за школску  2017-2018. годину  

 

                                       

     

 

  1.6.2018.Oбележенп мaтурскп вече . 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 



                          Летопис  за школску  2017-2018. годину  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Летопис  за школску  2017-2018. годину  

 

 

 

 

 

               

 

            

 

                                    

   

 

                        

 

 

                

 

 

 

   

 

                    

   

               

                                     



                          Летопис  за школску  2017-2018. годину  

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

        

 

                        

 

                        

 

 

 

   

 

.  



                          Летопис  за школску  2017-2018. годину  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

            

 

 

 

                              

 

 

                     



                          Летопис  за школску  2017-2018. годину  

 

  

 

    

 

                                       

       

          

 

 

 

 

.  

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



                          Летопис  за школску  2017-2018. годину  

 

 

. 

 

                                                       

. 

 

 

 

 

 

         

 

 

.  

 

 

 

 

                                        

 

              

                                                                             

 

 
                                                 

 

 

                                



                          Летопис  за школску  2017-2018. годину  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



                          Летопис  за школску  2017-2018. годину  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 


