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       Нова школска година почела је у понедељак, 2.9.2019. године. 

Овога септембра у школске клупе је село 321  ученик, а наставу изводи  

37 наставника у 16 одељења.  

 У школи постоје четири Подручја рада и то : Економија, право и 

администрација, Трговина, угоститељство и туризам, Електротехника и 

Машинство и обрада метала. У оквиру ових Подручја рада образовали 

смо  шест образовних профила: финансијски администратор, туристички 

техничар, техничар мехаронике ( у четворогодишњем  трајању) и 

трговац, индустријски техничар, оператер машинске обраде и 

електричар ( у трогодишњем трајању). 

  Као и до сада, ученици и њихови наставници били су ангажовани 

кроз низ наставних и ваннаставних активности. 

Стога, свима смо пожелили срећну нову школску годину, пуно 

успеха у раду, мноштво лепих тренутака и задовољство у дружењу и 

сарадњи. 
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Директор школе: Данило Тепша 

Секретар:Душко Пешкир 

Педагог: Данијела Овука 

Библиотекар: Милијана Добриковић-Симић 

Шеф рачуноводства: Вера Великић 

Административни радник: Слађана Пекић 

Наставни кадар и помоћно особље 

 

Српски језик и књижевност: Миленко Чворков, Катарина Чавић и Тања 

Петковић  

Енглески језик: Сања Дујић и Дајана Кењић 

Шпански језик: Маја Орловић 

Географија:Марија Праг 

Екологија и заштита животне средине-Биологија: Милена Кузмановић 

Историја уметности: Данијела Ђурић 

Музичка уметност : Милорад Обрадовић 

Физичко васпитање: Снежана Јаничић, Стефан Белић 

Математика-Информатика: Живан Милутиновић, Елида Ранисављевић,   

Петар Станковић, Биљана Јованчић 

Хемија- Познавање робе: Елида Ранисављевић 

Историја : Весна Манојловић 

Физика: Ђура Трудић 

Група економских предмета: Љиљана Тошовић, Цвеће Нешковић, 

Биљана Катић, Јасминка Чанковић, Драгана Беванда, Драгана 

Гавриловић, Биљана Јованчић, Радинка Ашћерић, Споменка Ракић 

Група машинских предмета: Брано Перишић, Мирослав Остојић, Зоран 

Ђаковић 

Електротехника : Карађорђе Груjић, Бранислав Бубало 

Право- Социологија: Милијана Добриковић- Симић  

Психологија:Данијела Овука, педагог 

Грађанско васпитање:Марија Праг 

Верска настава: Милош Јефтић 

Практична настава за машинску струку: Никола Неговановић 

Помоћно особље: Славица Петровић, Нада Мастило, Снежана 

Марковић, Дивна Јанковић, Ђорђе Кокиновић, Милан Сврабић 
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I -1 ( Техничар  мехатронике)                Дајана Кењић 

 

I-2  (Индустријски механичар)               Зоран Ђаковић 

 

I-3  ( Трговац)                                               Јасминка Чанковић 

 

I-4  ( Финансијски администратор)        Цвеће Нешковић 

 

II-1 ( Техничар мехатронике)                   Брано Перишић 

 

II-2 ( Индустријски механичар)               Живан Милутиновић 

 

II-3 ( Трговац)                                                Елида Ранисављевић 

 

II-4 ( Финансијски администратор)        Радинка Ашћерић 

 

III-1 ( Електричар, Оператер машинске обраде)      Снежана Јаничић  

 

III-2 ( Индустријки механичар)                Мирослав Остојић 

 

III-3 ( Трговац)                                                Сања Дујић 

 

III-4 ( Финансијски администратор)             Љиљана Тошовић 

 

IV-1 ( Финансијски администратор)             Драгана Гавриловић 

 

IV-2 ( Туристички техничар)                           Драгана Беванда 
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Педагошки колегијум 

 

1. Тепша Данило, директор, руководилац Колегијума 

2. Овука Данијела, педагог, члан 

3. Тошовић Љиљана, председник стручног актива за развој школског 

програма, члан 

4. Чавић Катарина, председник већа наставника српског језика и 

књижевности и страних језика, члан 

5. Перишић Брано, председник већа наставника машинске и 

електротехничке групе предмета , члан 

6. Нешковић Цвеће, председник већа наставника економске, туристичке 

и трговинске групе предмета, савремене пословне кореспонденције и 

пословне кореспонденције, члан 

7. Праг Марија, председник већа наставника општеобразовних предмете 

из области    друштвених наука  и физичког и здравственог васпитања, 

члан 

8. Милутиновић Живан, председник већа наставника општеобразовних 

предмете из области природних наука, математике,пословне 

информатике и рачунарства и информатике, члан. 

 

Тимови 

 

Тим за заштиту                                                                                                                                                    

од  дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у саставу: 

1. Данијела Овука, педагог, председник 

2. Милијана Добриковић-Симић       

3. Остојић Мирослав, члан 

4. Ђаковић Зоран, члан 

5. Нешковић Цвеће члан 

6. Милутиновић Живан, члан 

7. Председник ученичког парламента, Борис Влај 

 

Тим за самовредновање  и обезбеђивање квалитета и развој  Школе у 

саставу: 

1. Данијела Овука, педагог, председник 

2. Гавриловић Драгана, члан 

3. Ашћерић Радинка, члан 

4. Бубало Бранислав, члан 

5. Тојчић Зорица, представник Савета родитеља, члан 

6. Председник Ученичког парламента, Борис Влај 
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Тим за пружање додатне подршке ученицима, тј. Инклузивно 

образовање у саставу: 

1. Данијела Овука, педагог, председник  

2. Дујић Сања, члан 

3. Станковић Петар, члан 

4. Чанковић Јасминка, члан 

5. Родитељи ученика 

 

Тим за слободне и културне активности  ове Школе и промоцију ове 

Школе  у саставу: 

1. Милијана Добриковић-Симић, председник 

2. Јаничић Снежана, члан  

3. Петковић Тања, члан 

4. Јованчић Биљана, члан 

5. Катарина Чавић, члан 

6. Манојловић Весна, члан 

7. Ашћерић Радинка, члан 

8. Кењић Дајана, члан 

 

Тим за каријерно вођење и саветовање у саставу: 

1. Ђаковић Зоран, председник 

2. Одељењске старешине завршних разреда и матураната 

3. Дошеновић Маја, представник локалне самоуправе, члан 

4. Дољанчевић Владан, представник компаније БОШ, члан 

5. Бубало Бранислав, члан 

6. Неговановић Никола, члан 

7. Педагог, члан  

 

Тим за заштиту животне средине у саставу: 

1. Елида Ранисављевић, председник 

2. Праг Марија, члан 

3. Трудић Ђура, члан 

4. Милена Кузмановић, члан 

5. Сурчински Маја, члан 
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Тим за развој школског спорта у саставу: 

1. Јаничић Снежана, председник 

2. Стефан Белић, члан 

3. Станковић Петар, члан 

4. Бубало Бранислав, члан 

5. Тошовић Љиљана, члан 

6. Дујић Сања, члан  

7. Педагог, члан 

 

 

      Тим за излете, сајмове, екскурзије и сарадњу школе са породицом и 

локалном самоуправом у саставу: 

1. Катић Биљана, председник 

2. Милијана Добриковић-Симић, члан 

3. Јефтић Милош, члан 

4. Марија Праг, члан 

5. Манојловић Весна, члан 

6. Чворков Миленко, члан 

7. Ракић Споменка, члан 

 

Стручна већа за области предмета 

 

       Веће наставника српског језика и књижевности и страних језика: 

1. Чавић Катарина, председник  

2. Чворков Миленко, члан 

3. Петковић Тања, члан 

4. Сања Дујић, члан 

5. Дајана Кењић, члан 

6. Сурчински Маја, члан 

 

Веће наставника машинске и електротехничке групе предмета: 

1. Брано Перишић, председник  

2. Неговановић Никола, члан 

3. Грујић Карађорђе, члан 

4. Ђаковић Зоран, члан 

5. Остојић Мирослав, члан 

6. Бубало Бранислав, члан 

 



ЛЕТОПИС за шк.2019/2020,ТЕХНИЧКА ШКОЛА ''МИЛЕНКО ВЕРКИЋ НЕША'' ПЕЋИНЦИ 

стр | 7 

Веће наставника економске, туристичке и трговинске групе предмета, 

савремене пословне кореспонденције и пословне кореспонденције: 

1. Нешковић Цвеће, председник 

2. Гавриловић Драгана, члан 

3. Тошовић Љиљана, члан 

4. Чанковић Јасминка, члан 

5. Јованчић Биљана, члан 

6. Ашћерић Радинка, члан 

7. Катић Биљана, члан 

8. Беванда Драгана, члан 

9. Ракић Споменка, члан 

 

Веће наставника општеобразовних предмета из области друштвених 

наука и физичког и здравственог васпитања: 

1. Праг Марија, председник 

2. Белић Стефан, члан 

3. Јаничић Снежана, члан 

4. Обрадовић Милорад, члан 

5. Добриковић-Симић Милијана, члан 

6. Јефтић Милош, члан 

7. Манојловић Весна,члан 

8. Ђурић Данијела Данијела,члан 

 

 

Веће наставника општеобразовних предмета из области математике, 

природних наука, пословне информатике и рачунарства и информатике: 

1. Милутиновић Живан, председник 

2. Глумац Јелена, члан 

3. Кузмановић Милена, члан 

4. Ранисављевић Елида, члан 

5. Трудић Ђура, члан 

6. Станковић Петар, члан. 
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Септембар 

 

 

2.9.2019.  Почела је школска година.Пре почетка наставе одржана седница 

Наставничког већа. Школску годину смо започели поподневном сменом рада. 

 

2.9.2019. Вероучитељ Милош Јефтић је примљен у асоцијацију „Најбољих 

наставника бивше Југославије“. Од 225 номинованих просветних радника из 

6 држава, њих 78 је испунило услове за пријем у Асоцијацију. Од 78 

примљених, биће проглашени и „Најбољи наставници“ на 3. Регионалној 

конференцији у Београду 2. 11. 2019. која је акредитована од Завода за 

унапређење образовања Владе Србије. 

 

 

7.9.2019. 

Песме и приче наших ученика: Јелене Поповић, Николине Николић, 

Емилије Бастајић, Дејане Лукић,Тамаре Стефановић, Јована Савића, 

Александре Великић, Ане Великић, чланова дружине "Змај у зеленим 

чарапама" настале у периоду од 2008. до 2018. године део су "Таблине 

библиотекице" у издању Нишког културног центра. Похвала за нашег 

вероучитеља, Милоша Јефтића.  

 

9.9.2019. Завршен је превод књиге „Змај у зеленим чарапама“ на белоруски 

језик. Преводилац дела је професор др Микита Супрунчук, шеф катедре за 

српски језик на Државном универзитету у Минску у Белорусији. 

 

12.9.2019. Одржана конститутивна седница Ученичког парламента, накојој је 

за председника изабран ученик Борис Влај. 

 

13.9.2019. Одржане седнице Наставничког већа, Савета родитеља и школског 

одбора. 

 

23.9.2019. Реализован огледни час веронауке „Развој интелигенције путем 

друштвене игре“ у одељењу III-3. Реализатор Милош Јефтић, уз помоћ 

колегиница Елиде Ранисављевић, Весне Манојловић  и Споменке Ракић. 

 

 

27.9.2019. Реализован угледни час веронауке „Подстицање логичког 

закључивања на примерима историјских догађаја“, одељење 2.4. Реализатор 

Милош Јефтић, уз помоћ колега Бојана, Елиде, Биљане и Данијеле. 
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27.9.2019. Ученици првог разреда присуствовали предавању о 

репродуктивном здрављу. Испред Завода за јавно здравље ученицима се 

обратила др Бојана Цањар. 

 

 

 

 

              
 

 

                      

           

29.9.2019. За такмичење поводом "Дана интеигенције", организатора МЕНСА 

Србије, одобрена су нам 3 догађаја ("Развој интелигенције путем друштвене 

игре", “Подстицање логичког закључивања на примерима историјских 

догађаја”, „Питање је пола одговора“). У бази МЕНСА су одобрени (до сада), 

само догађаји из ТШ „Миленко Веркић Неша“ у секцији средњих школа. 
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Октобар 

 

1.10.2019. Учествујемо у "Climate action" – међу 100 000 ученика из 100 

земаља Света! Од средњих школа из Републике Србије су, осим нас, још и 

Карловачка гимназија. 

 

 

2.10.2019. Реализован огледни час веронауке „Питање је пола одговора!“,у  

одељењу  II-1. Реализатор  овога часа био је Милош Јефтић, наставник 

веронауке. 

 

 

Д Е Ч И Ј А Н Е Д Е Љ А 

8. 10.2019.  Гости наше школе били су ученици Основне школе"Слободан 

Бајић Паја" Пећинци на часу физичког васпитања одиграли су пријатељску 

утакмицу против ученица III-4 одељења. 

Победнице одбојкашке утакмице биле су наше ученице после велике борбе и 

одличне игре одбојкашица и једне и друге екипе. 
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9.10.2019. Педагог наше школе Данијела Овука и наставница социологије 

Милијана  Добриковић –Симић  на часу одељења IV-1 одржале су радионицу 

о правима деце на једнакост, право на одмор, право на образовање, право на 

на безбедност деце на интернету. Овом приликом радионица је изведена тако 

што су на поменутом часу гости били предшколци пећиначког вртића „Влада 

Обрадовић Камени“. Ево делића те атмосфере. 
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11.10.2019. Одржана седница Наставничког већа.     
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14. 10.2020.  На стадиону Сувача у Пећинцима одржан је јесењи крос за 

ученике пећиначке средње школе. 

Победница трке у женској конкуренцији I разред, прво место освојила је 

ученица Анђела Николић, друго место Кристина Гагулић, а трећепласирана 

такмичарка била је Анђела Гајић.  У мушкој конкуренцији првака,  прво 

место заузео јеМилан Прентовић, друго Сергеј Дамјановић, треће Недељко 

Ивановић. 

Ученици другог разреда који су се попели на победничко постоље су: 

Светлана Тешић (прво место), Марина Војновић (друго место), Марија 

Ћирковић (треће место ) и Лука Евђенић ( прво место ), Марко Беговић  

( друго место ) и Милан Томић ( треће место). 

На циљ је у трци ученица трећег разреда прва стигла Бранислава Стојаковић, 

друга је била Јелена Тојчић, а трећа Катарина Јаковљевић,а у мушкој 

конкуренцији прво место заузео је Стефан Марковић, други је Бранислав 

Колџић, док је трећи  био Никола Јокић . 

Крос су затворили наши матуранти. Победница трке за ученице четвртог 

разреда је Слађана Драгишић, друго место освојила је Татјана Јухазовић, а 

треће Ивона Јовановић. Прво место заузео је ученик четвртог разреда Сава 

Џакула, друго Марко Митровић, а треће Никола Здјеларић . 
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Ово су наши победници јесењег кроса. Честитамо! 
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А ово комисија која је контролисала регуларност такмичења, а коју су чинили 

Снежена Јаничић, Живан Милутиновић, Сања Дујић, Катарина Чавић, Брано 

Перишић, Мирослав Остојић и Бранислав Бубало. 

 

 

 

                 
 

 

 

 

 

 

 

16.10.2020. Обележен 43. рођендан наше школе у Културном центру 

Пећинци. Овако је изгледала приредба поводом Дана школе. Пред препуном 

салом Културног ценра Пећинци, ученици наше школе су рецитовали, певали, 

глумили, изводили традиционалне фолклорне игре из Срема. Након изведене 

приредбе, запослени школе и гости су наставили прославу Дана школе у 

свечаној сали у хотела „Кристал“. 
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                             ·  

28.10.2019. Одржана седница Наставничког већа.     
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Новембар 

 

5.11. 2019.Ученици наше школе, чланови драмске секције, поново су у 

Културном центру Пећинци извели приредбу „ Ромео и Јулија на сремачки 

начин“.Овога пута у публици су се поред ученика наше школе нашли и 

ученици трију основних школа са територије пећиначке општине. Циљ ове 

активности био је промоција наше шкoле и позивница да  исти основци 

постану ученици наше школе наредне школске године.. 

 

 

7.11. 2019. На такмичењу "Дани едукативности младих предузетника и 

иноватора", у организацији Савеза проналазача Србије, које је одржано у 

Инђији, од 40 екипа, наша екипа, коју су чинили ученици 1-4 одељења  

Анастасија Милошевић, Јелена Рајић,  Андреа Великић, Дејан Опачић и 

Стефан Закић,   освојила  је друго место и добила повељу "Михајло Пупин“. 

Све честитке нашим такмичарима и њиховој наставници –менторки 

Споменки Ракић. 

 

https://www.facebook.com/285355878321764/photos/a.285398054984213/1167982886725721/?type=3&eid=ARAHrcfL-yfrVqUvlmmuJEcPhHcFnisBk1I5tVCNknTVVb6A8JnW3B2lKceCK_zKnjWLY36cISSamxf9&__xts__%5B0%5D=68.ARDVvol3SJtXwHtNKhfMRzn0xAEzR2Fyb5NEHEcExOc7OrmBaNBMU5YCetei57HpOQpyWo1LZfXXzf10CEgtyZe2aTegBESfbsh8d658aTEmTn0eyEsX6kYEfSaE1Q12Xayf8BI1laMtXoj-o8L7Q2ho8dPlAuwcw0fij7wCGQknJkexxDuNoLFW0MnjE6hStlEl_cQ-qrywJ9VODZBRIq0Q8n_N7RGaPytVZdY6CpR3zQXlgKfaUj5giJu6fMhrWwxKRNY5KD8JMWnJY5bD83Pfe-Z75WmBDlM8B8FCqsNAtIA2mHbLiSWc6unGHyQFIft5dc0ZOlKk3xC-5BOWStAX3A&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/285355878321764/photos/a.285398054984213/1167982886725721/?type=3&eid=ARAHrcfL-yfrVqUvlmmuJEcPhHcFnisBk1I5tVCNknTVVb6A8JnW3B2lKceCK_zKnjWLY36cISSamxf9&__xts__%5B0%5D=68.ARDVvol3SJtXwHtNKhfMRzn0xAEzR2Fyb5NEHEcExOc7OrmBaNBMU5YCetei57HpOQpyWo1LZfXXzf10CEgtyZe2aTegBESfbsh8d658aTEmTn0eyEsX6kYEfSaE1Q12Xayf8BI1laMtXoj-o8L7Q2ho8dPlAuwcw0fij7wCGQknJkexxDuNoLFW0MnjE6hStlEl_cQ-qrywJ9VODZBRIq0Q8n_N7RGaPytVZdY6CpR3zQXlgKfaUj5giJu6fMhrWwxKRNY5KD8JMWnJY5bD83Pfe-Z75WmBDlM8B8FCqsNAtIA2mHbLiSWc6unGHyQFIft5dc0ZOlKk3xC-5BOWStAX3A&__tn__=EHH-R
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7.11.2019.Ученици наше школе, освојили су 2. Место на окружном 

такмичењу у баскету.Поред наше екипе  учесвовале су и екипе из Шида, 

Инђије и Старе Пазове.Честитамо нашим сребрним момцима, Александру 

Ђукићу, Луки Евђенићу, Вуку Љубојевићу и Ивану Томасовићу.Наравно , и 

наставници физичког васпитања, која је припремала екипу Снежани Јаничић. 
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8.11.2019.  

НАСТАВНИК МИЛОШ ЈЕФТИЋ - НОСИЛАЦ ТИТУЛЕ 

НАЈБОЉИ НАСТАВНИК БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

На одушевљење и ученика и наставника Техничке школе "Миленко Веркић 

Неша" Пећинци, наставник Верске наставе, Милош Јефтић, понео је ове 

године титулу Најбољи наставник бивше Југославије . Све честитке Милошу! 

                                         

 19.11.2019. На Фестивалу дечијих права , у Спортској хали,  у Доњем 

Товарнику, десеторо наших ученика –волонтера помагало је организатору у 

постављању полигона, а деци у савладавању препрека током занимљивих 

такмичарских игара.Све поххвале за Кристину Николић, Николу Рашковића, 

Јелену Тојчић, Јелену Рашковић, Ану Мићић, Александра Николића, Тијану 

Гмизић , Елену Ђуричић, и Ивану Игњатовић.         

 

                          
 

https://www.facebook.com/285355878321764/photos/pcb.1179624472228229/1179624235561586/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDSjtb8NIxdrhEg_YPfZlA2s7Xr4wGk0vcxJKymfNCX8gsn4ZQGGzBDbZmbXfUALznAWvoQLb3JcOxb&__xts__%5B0%5D=68.ARDS9pVhqGw-b9jU1XlmOatPs0-totMmVIJyseWw5j6DUyG8BemD-hNO-lKH3Eo_lMYKB0qrhDOiK34VA8bXuGA3tflqb0wzU6IZHxGF0x4ysUk22K6BR9etzOLyr7Xsrj7-1z2Zonfa5RVog-oP0VA9c1WLH-IWGzQUH3idgn3z3uK8IYpsWe-_0b3is6-9ZfBE0BcfzeQpGy5qKvG2-Q6d8dVujtpC-neaNiNxyG0oaLG-A9C9IOeoXjFeV2epTYygqT6wkgEGxsGSocCR5AwCjMlBG5EjKzGr2tfBSlJHURkOM0rSIk6NvKKoYlXfzCXOzRq_APfHtGbNmL91dpO9jA
https://www.facebook.com/285355878321764/photos/pcb.1179624472228229/1179624235561586/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDSjtb8NIxdrhEg_YPfZlA2s7Xr4wGk0vcxJKymfNCX8gsn4ZQGGzBDbZmbXfUALznAWvoQLb3JcOxb&__xts__%5B0%5D=68.ARDS9pVhqGw-b9jU1XlmOatPs0-totMmVIJyseWw5j6DUyG8BemD-hNO-lKH3Eo_lMYKB0qrhDOiK34VA8bXuGA3tflqb0wzU6IZHxGF0x4ysUk22K6BR9etzOLyr7Xsrj7-1z2Zonfa5RVog-oP0VA9c1WLH-IWGzQUH3idgn3z3uK8IYpsWe-_0b3is6-9ZfBE0BcfzeQpGy5qKvG2-Q6d8dVujtpC-neaNiNxyG0oaLG-A9C9IOeoXjFeV2epTYygqT6wkgEGxsGSocCR5AwCjMlBG5EjKzGr2tfBSlJHURkOM0rSIk6NvKKoYlXfzCXOzRq_APfHtGbNmL91dpO9jA
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18.11.2019. Одржана седница Наставничког већа.     

 

20.11.2019. Одржана седница Наставничког већа.     

 

20.11.2019. Стефан Марковић, првак Србије у теквондоу, освојио је још једно 

злато на Међународном такмичењу у Београду. 

                                       

Ево шта је прошле школске године Стефан изјавио : " Почео сам да тренирам 

са пет година.У Tеквондо клубу "Змај" сам већ једанаест  година... 

Сваког дана идем на тренинг, а покаткада се се спремам за такмичење и два 

пута дневно . 

Прошлог викенда сам учествовао на једном од важнијих такмичења у овој 

години – Првенство Србије. Задобио сам велику повреду у полуфиналној 

борби, али успео да у финалу победим и освојим златну медаљу … 

У репрезентацији сам од своје шесте године, а захваљујући овом злату 

остајем репрезентативац Србије и даље и много сам срећан… 

Поред родитеља, за мој успех заслужан је и тренер Борко Крстић, који је мој 

велики учитељ и подршка. Циљ ми је да у наредном периоду освојим што 

више златних одличја, можда и олимпијску медаљу, као и да једног дана 

оснујем свој теквондо клуб.” 

И како видимо, Стефан је свој сан остварио!У то име му сви честитамо! 
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Децембар 

 

5.12.2019. У овиру пројекта  ERASMUS+ наша школа ће покушати да 

конкурише у програму размене са Европском унијом. Разговору о пројекту у 

Фондацији Темпус присуствовала је педагог школе, Данијела Овука. 
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11.12.2020. Одржано регионално такмичење "Пословни изазов" у Новом 

Саду.  На такмичењу је учествовало 120 ученика из 38 средњих школа из целе 

Војводине. Наша матуранткиња Ивона Јовановић освојила је прво место! 

Поред Ивоне, на такмичењу су учествовали и ученици трећег разреда 

Милица Игњатовић и Урош Остојић који су такође показали да су веома 

иновативни и да добро познају елементе бизнис плана.  

Претходне године школу је на такмичењу успешно представљала Емилија 

Бастајић.  

Ученике је за ово такмичење припремала наставница Споменка Ракић. 

 

 
 

 Ивона Јовановић,  ученица 4-1 одељења финансијски администратор  

пласирала се  на национално такмичење,  које одржано у Београду 20.и 21.3. 

2020.године. Ивона је за свој рад у тиму добила све похвале. 

У организацији Достигнућа младих одржано регионално тј.  покрајинско 

онлине такмичење ученичких компанија 8.5.2020. године. 

Наставник ментор: Споменка Ракић 

Техничка школа „Миленко Веркић Неша“ је учествовала са две ученичке 

компаније:  

Пчелица, коју су чинили Борис Влај,  Милица Ђурђевић, и Радослава 

Гмизић . 

Торба дућан компанија, коју су чиниле Тијана Гмизић, ЈованаЂурђевић и  

АнђелаСтепановић. 

Наше ученичке компаније су добиле све похвале и за представљање и за 

компанијске извештаје. Честитамо! 
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24.12.2019. Одржана седница Наставничког већа.     

 

26.12.2019. Одржане седнице Савета родитеља и Школског одбора.     

 

26.12.2019. Обрадовали смо и малишане наших радника .Уручени су им 

пакетићи , а изведен је и „Новогодишњи скеч“, у ком су учествовали Јована и 

Милица Ђурђевић, Милош Коцољевац, и Вишња Симић, ћерка наше 

наставнице Милијане Добриковић- Симић. 

  

            
           

 

Јануар 

 

15.1.2020. Почело II полугодиште 

 

27.1.2020. Свечаном академијом у присуству садашњих и бивших запослених 

школе прославили смо школску славу – Савиндан. 
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28.1.2020. Одржана седница Школског одбора.     

 

28.1.2020. На часу Социологије са правима грађана на коме је тема била 

"Медији у Србији", који је одржала наставница Милијана Добриковић Симић, 

ученици III-2 одељења изнели су у писменим радовима своје мишљење на 

задату тему: 

Медији у Србији 

"Медији имају велику улогу у животу сваког човека. 

О радију имамо позитивно мишљење, свиђа нам се, јер има доста емисија 

забавног карактера . 

Телевизија, нажалост, приказује многе садржаје који промовишу некултуру и 

насиље и лоше утичу на децу и младе у Србији ( ријалити програм ) . 
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Једине емисије које приказују тренутно стање код нас су "24 минута са 

Зораном Кесићем" и "Вече са Иваном Ивановићем". 

Занимљиви су нам квизови, филмови и серије. 

Наше мишљење је да у штампи има често неистинитих информација. 

Медији на тај начин људима скрећу пажњу са тешког живота и сиромаштва у 

коме живе, па старији грађани који не излазе често из куће и немају рачунаре 

и Интернет, мисле да је све сјајно и бајно . 

Ми, млади, данас много времена проводимо на друштвеним мрежама 

(најпопуларнија је Инстаграм ), а то има и лошу и добру страну. Лоша је та 

што нам доста времена оде на празне и бескорисне садржаје, а добра је та што 

размењујемо информације и можемо пронаћи доста занимљивих ствари које 

нам могу помоћи у животу ." 

Аутори текста били су  ученици III-2 одељења Вукашин Делић, Добрица 

Ћирковић, Слободан Николић, Бранислав Колџић, Немања Небригић, 

Небојша Веселиновић, Алессандро Јовановић, Ивана Стојановић, Зорица 

Марковић, Владимир Јовановић, Дејан Николић, Марина Муњиза и Наташа 

Лемајић 
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Фебруар 

 

4.2.2020. Ученици матурских оељења, IV-1 и IV-2 у пратњи својих 

одељењских старешина посетили су овогодишњи сајам обазовања 

„Путокази“.Надамо се су на овом Сајму добили одговор куда после завршене 

средње школе, будући да су на овој манифестацији могли добити неопходне 

информације, које би им олакшале доношење те одлуке. 

 

       
 

 

6.2.2020. Одржана седница Наставничког већа.     

 

6.2.2020. Ученица IV-1 одељења, Ивона Јовановић, презентовала предавање 

на тему о месту , улози и задацима Војске Србије. Ученицима је говорено о 

војној обавези, родовима војске и врстама оружја. 
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7.2.2020. Наставница Катарина Чавић одржала је угледни час поводом 

Међународног дана борбе против вршњачког насиља под називом „Дан розих 

мајица“. Иницијатор и сарадник овога часа била је Данијела Овука, школски 
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педагог, руководилац Тима за борбу против насиља, злостављања и 

занемаривања. Час је одржан у одељњима I-1 и I-2. Часу су поред директора 

школе присуствовали и заинтересовани наставници. 

 

 

 

 
 

 

 

7.2.2020. У емисији  ВРЕДИ ЗНАТИ, која је емитована Радио телевизији 

Војводине, у оквиру теме о дуалном образовању у средњим школама, 

емитован је и прилиг о раду наше школе, будући да се и у нашој школи у 

неким одељењима изводи настава по дуалном систему образовања. 
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http://media.rtv.rs/sr_ci/vredi-

znati/53830?fbclid=IwAR0RciNaJIRDRdaQr_IFoNdMHo0g2w8eJAiBmYonWxiu

g8kx_ldRFWIA5oQ 

 

28.2.2020. Одржана седница Школског одбора.     

 

 

Март 

 

9.3.2020. На Општинској смотри рецитатора под именом „Песниче народа 

мог“, у групи старијег узраста учествовале су и ученице наше школе. 

Селектор овогодишње Смотре рецитатора био је глумац и професор на 

Академији уметности у Новом Саду Миљан Војновић, који је уручио 

захвалнице свим учесницима смотре. 

На Зонску смотру у Сремској Митровици пласирале су се три наше 

ученице Теодора Војновић песмом  Десанке Максимовић „Ја и ја“, као 

првопласирана , Катарина Девчић песмом Десанке Максимовић „ У ропству“, 

док је трећепласирана била Елена Ђуричић, која је рецитовала „Неповратну 

песму“ Мирослава Антића. Ментор ученица је наставница Тања Петковић. 

http://media.rtv.rs/sr_ci/vredi-znati/53830?fbclid=IwAR0RciNaJIRDRdaQr_IFoNdMHo0g2w8eJAiBmYonWxiug8kx_ldRFWIA5oQ
http://media.rtv.rs/sr_ci/vredi-znati/53830?fbclid=IwAR0RciNaJIRDRdaQr_IFoNdMHo0g2w8eJAiBmYonWxiug8kx_ldRFWIA5oQ
http://media.rtv.rs/sr_ci/vredi-znati/53830?fbclid=IwAR0RciNaJIRDRdaQr_IFoNdMHo0g2w8eJAiBmYonWxiug8kx_ldRFWIA5oQ
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9.3.2020. Одржана седница Наставничког већа.     

 

10.3.2020. Министарство просвете, науке и технолошког развоја послало је 

допис свим школама у Републици Србији о неопходним активностима које су 

ускладу са здравсвеним препорукама, а у вези са ширењем COVID инфекције. 

  

                                
 

11.3.2020. Одржана седница Ученичког парламента.     

 

12.3.2020. Одржана седница Школског одбора телефонским путем.     
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 17.3.2020. Одржана седница Наставничког већа на којој је директор школе 

обавестио наставнике о корацима које школа предузима у циљу реализовања 

наставе на даљину путем друштвене мреже Фејсбук, а поводом проглашења 

ванредног стања због избијања пандемије Корона вируса.     

 

19.3.2020. Одржане седнице Савета родитеља и Школског одбора 

телефонскимн путем.     

 

 24.3.2020. Одржана седница Наставничког већа путем друштвене мреже 

Фејсбук. 

 

Април 

 

3.4.2020. Компанија ТЕХНОГАМА.Д.О.О из Шимановаца донирала је школи 

опрему за учионице у вредности од 320 000 динара.Школи је донирано 

петнаест школских клупа , тридесет столица, наставничка катедра, четири 

школска ормана, шеснаест радних фотеља , три школска стола , две комоде и 

касета са три фиоке. 

Ово није први пут да ТЕХНОГАМА донира школску опрему.У то име јој 

захваљујемо! 
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У овим тешким временима, када је свеприсутна  брига за себе и своје ближње, 

ученици наше школе показали су храброст и хуманост на делу помажући 

своје старије суграђане. Као чланови Штаба за ванредне ситуације Општине 

Пећинци добровољно су набављали и односили храну онима којима је та 

помоћ била неопходна. Реч је о Вуку Љубојевићу, Луки Станојевићу, Вељку 

Арсенијевићу и Миодрагу Мушкињи, ученицима IV-1 oдељења. Све похвале 

за наше храбре ученике –волонтере. 

 

        
 

8.4.2020. Tим "Змај у зеленим чарапамa" који чине ученици који су похађали 

нашу школу: Емилија Бастајић, Александра Бакић, Ненад Стојаковић, Јован 

Савић и сениор "OEBS"-a Игор Јовановић je ушao у 6 најбољих студентских 

тимова на такмичењу „Најбоља технолошка иновација“ Министарствa 

просвете, науке и технолошког развоја, и бори се за улазак у финале . 

Ово је велики успех и тих дивних младих људи који су, не тако давно, 

завршили нашу школу и наставника, ментора Милоша Јефтића који је 

проглашен најбољим наставником бивше Југославије и члан је истоимене 

асоцијације. 



ЛЕТОПИС за шк.2019/2020,ТЕХНИЧКА ШКОЛА ''МИЛЕНКО ВЕРКИЋ НЕША'' ПЕЋИНЦИ 

стр | 35 

Тим "Змај у зеленим чарапама" последњих година активно учествује на 

сличним такмичењима и осваја награде . 

Честитамо и поносни смо на вас!! 

 

                         
 

24.4.2020. Одржана седница Ученичког парламента путем апликације ''Zoom''.     

 

Мај 

 

6.5.2020.  Објављен ауторски текст наше матуранткиње Ивоне Јовановић на 

порталу "iSerbia", под називом "Deep Wеб - место које ни Гугл не може да 

пронађе". 

 

7.5.2020. Одржана седница Ученичког парламента путем апликације ''Zoom''.     

 

8.5.2020. Одржана седница Наставничког већа путем друштвене мреже 

Фејсбук. 
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15.5.2020. Одржане седнице Савета родитеља и Школског одбора 

телефонским путем. 

 

28.5.2020. У школској 2020/2021 години Техничка школа ''Миленко Веркић 

Неша'' Пећинци уписује 120 ученика, по образовним профилима: 

- Финансијски администратор (4 године) - 30 ученика, 

- Техничар мехатронике (4 године) - 30 ученика, 

- Трговац (3 године) - 30 ученика, 

- Индустријски механичар (3 године) - 30 ученика. 

 

           
 

Јун 

 

3.6.2020. Одржана седница Наставничког већа путем друштвене мреже 

Фејсбук. 

 

16.6.2020. Одржана седница Наставничког већа, на којој су за ученике 

генерације проглашени Ана Панић, ученица IV-1 одељења и Александар 

Ђукић, ученик III-1 одељења. 

 

23.6.2020. Одржана седница Наставничког већа. 

 

26.6.2020. Одржане седнице Савета родитеља и Школског одбора.   
Летопис израдила Тања Петковић, 

 наставник српског језика и књижевности 


