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1. Тепша Данило, директор, руководилац Колегијума (до новембра 2021. године)  

Дујић Сања, в.д. директора, руководилац Колегијума (од новембра 2021. године) 

2. Овука Данијела, педагог, члан 

3. Тошовић Љиљана, председник стручног актива за развој школског програма, члан 

4. Дујић Сања, председник већа наставника српског језика и књижевности и страних 

језика, члан (до новембра 2021. године) 

Кењић Дајана, председник већа наставника српског језика и књижевности и 

страних језика, члан (од новембра 2021. године) 

5. Перишић Брано, председник већа наставника машинске и електротехничке групе 

предмета, члан 

6. Ракић Споменка, 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. Глумац Јелена, председник већа наставника општеобразовних предмете из области 

природних наука, математике, пословне информатике и рачунарства и 

информатике, члан. (до новембра 2021. године) 

Рашковић Милица, председник већа наставника општеобразовних предмете из 

области природних наука, математике, пословне информатике и рачунарства и 

информатике, члан. (од новембра 2021. године) 

 

 

 
 

 

Веће наставника српског језика и страних језика 

   1. Дујић Сања, председник (до новембра 2021. године) 

   2. Чавић Катарина, члан 

   3. Петковић Тања, члан 

   4. Кењић Дајана, члан / председник (од новембра 2021. године) 

 

Веће наставника машинске и електротехничке групе предмета 

1. Перишић Брано, предсесдник 

2. Неговановић Никола , члан 

3. Грујић Карађорђе, члан 

4. Ђаковић Зоран, члан 

5. Остојић Мирослав, члан 

6. Рајак Велимир,члан 

7. Ковачевић Коста, члан 

8. Бубало Бранислав, члан 



Веће наставника економске и трговинске групе предмета   

1. Ракић Споменка, председник 

2. Гавриловић Драгана, члан 

3. Тошовић Љиљана, члан 

4. Чанковић Јасминка, члан 

5. Ашћерић Радинка, члан 

6. Катић Биљана, члан 

7. Беванда Драгана, члан 

8. Басрак Драгана, члан 

 

 

Веће наставника општеобразовних предмета из области природних наука и физичког 

и здравственог васпитања 

1. Праг Марија, председник 

2. Кресојевић Владимир, члан 

3. Јаничић Снежана, члан 

4. Добриковић Симић Милијана, члан 

5. Јефтић Милош, члан (до фебруара 2022. године) 

Томашевић Милан, члан (од фебруара 2022. године) 

6. Чанаџија Милица, члан 

7. Ђурић Данијела, члан 

 

Веће наставника општеобразовних предмета из области математике, природних 

наука, пословне информатике и рачунарстава и и нформатике 

1. Глумац Јелена, председник (до новембра 2021. године) 

Рашковић Милица, председник (од новембра 2021. године) 

2. Кузмановић Милена, члан 

3. Ранисављевић Елида, члан 

4. Максимовић Татјана, члан    

 

  



 

 
 

 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у саставу:                                                                                                                                          

1. Данијела Овука, педагог, председник 

2. Милијана Добриковић Симић, члан       

3. Остојић Мирослав, члан 

4. Ђаковић Зоран, члан 

5. Беванда Драгана, члан 

6. Ковачевић Коста, члан 

7. Девчић Катарина, председник Ученичког парламента 

 

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. Представник Савета родитеља, члан 

6. Девчић Катарина, председник Ученичког парламента 

 

 

Тим за пружање додатне подршке ученицима, тј. инклузивно образовање у саставу: 

 

1. Данијела Овука, педагог, председник  

2. Јелена Грабић, члан 

3. Максимовић Татјана, члан 

4. Чанковић Јасминка, члан 

5. Беванда Драгана, члан 

6. Родитељи ученика 

 

Тим за слободне и културне активности   и промоцију  Школе  у саставу: 

 

1. Добриковић Симић Милијана, председник 

2. Јаничић Снежана, члан  

3. Петковић Тања, члан 

4. Чавић Катарина, члан 

5. Томашевић Милан, члан 

6. Кењић Дајана, члан 

7. Басрак Драгана, члан 

 

 

 

 



Тим за каријерно вођење и саветовање у саставу: 

1. Ђаковић Зоран, председник 

2. Одељењске старешине завршних разреда и матураната 

3. Видаков Данијела, представник локалне самоуправе, члан 

4. Дољанчевић Владан, представник компаније БОШ, члан 

5. Бубало Бранислав, члан 

6. Перишић Брано, члан 

7. Педагог, члан  

 

Тим за заштиту животне средине у саставу: 

1. Ранисављевић Елида, председник 

2. Праг Марија, члан 

3. Чанаџија Милица, члан 

4. Кузмановић Милена, члан 

5. Рајак Велимир, члан 

 

Тим за развој школског спорта у саставу: 

1. Јаничић Снежана, председник 

2. Кресојевић Владимир, члан 

3. Глумац Јелена, члан 

4. Бубало Бранислав, члан 

5. Тошовић Љиљана, члан 

6. Тепша Данило, члан  

7. Педагог, члан 

 

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

самоуправом у саставу: 

1. Праг Марија, председник 

2. Милијана Добриковић Симић, члан 

3. Чанаџија Милица, члан 

4. Ракић Споменка, члан 

5. Катић Биљана, члан 

 

   

  



         Август 
 

 

27.8.2021.  Након дуже паузе, окупили смо се у зборници смештеној у новом делу 

школе о чему je писано у прошлогодишњем Летопису. Школски простор је обогаћен 

новим учионицама и кабинетима у којима ће се ове године одвијати настава за ученике. 

После уводног обраћања директора школе, анализирани су резултати досадашњег рада, 

као и резултати овогодишњег уписа ученика у нашу школу. Након тога, педагог школе, 

Данијела Овука, одржала је обуку о унапређењу међупредметне компетенције ученика 

„Одговоран однос према здрављу“ мотивишући присутне колеге за примену концепта 

којим се подстиче развијање одговорног односа према здрављу, очување здравља и 

безбедности ученика, као и примена родне равноправности. Теме у оквиру овог излагања 

биле су: Појам здравља, Превенција и контрола болести, Употреба психоактивних 

супстанци, Исхрана и физичка активност, Лична хигијена, Ментално здравље, Превенција 

повреда, Здравље породице, Животна средина и здравље, Здравље заједнице. Предавању је 

присиствовало двадесет и троје наставника. Циљ предавања био је да присутни, након 

датих упутстава обуке, реализују неке од својих часова инкорпорирајући ове теме у своје 

наставне садржаје. 

 

 

 

 

                               

 

    

 

 

 

                                                          

          

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Септембар 
 

1.9.2021. Настава у школи је отпочела у преподневној смени. Према препорукама 

Кризног штаба за борбу против Ковида, и одлуком Министарстава просвете, настава у 

школи се одвија регуларно. На наставу у школу долазе сва одељења. Сви запослени и 

ученици су у убавези да носе маске, дезинфикују руке приликом уласка у школу и да 

поштују мере и правила понашања у школи, а у складу са ситуацијом. Овога септембра у  

клупе је село  три стотине и тринаест ученика, у четрнаест  одељења.  

У школи постоје четири образовна профила: у четворогодишњем трајању 

финансијски администратор, и техничар мехаронике, у трогодишњем трајању  трговац, и 

индустријски техничар. 

Као што је то била и досадашња пракса,  наставници и ученици биће ангажовани 

кроз низ наставних и ваннаставних активности. 

Свима ученицима и запосленима у школи желимо срећну нову школску годину, пуно 

успеха у раду и добро здравље! 

                  

                                               

 
 

 

8.9.2021. Представник копманије „JUB d.o.o Šimanovci“ посетио је данас нашу 

школску радионицу. Циљ ове посете је одабир наших ученика, из смера индустријски 

механичар, који ће праксу обављати у поменутој компанији. 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.9.2021. Одржана седница Ученичког парламента на кojoj је за председника 

парламента одабрана Катарина Девчић, ученица III- 4 одељења. Заменик председника и 

записничар је Катарина Јандрић, ученица II-4 одељења, а као чланови Ученичког 

парламента, који су  и  пунолетни чланови Школског одбора,  Јована Ђурђевић и Тијана 

Гмизић, ученице IV-2 одељења. 

 

13.9.2021. Одржана седница Наставничког већа. 

 

29.9.2021. Колегинице Споменка Ракић, Јасминка Чанковић и Радинка Ашћерић, 

наставници економске групе предмета,  одржале су заједнички час у одељењу II-3. Циљ 

овога часа је био унапређивање међупредметне компентенције ученика, а бавили су се 

темом Правилна исхрана и физичка активност. Колегинице су повезале теме из предмета 

Практична настава: Фазе непосредне продаје робе, Основа трговине - Стандарди за 

производњу и продају робе, Познавање робе, Састав робе и њен утицај на здравље, 

Набавка и физичка дистрибуција, Понуде робе од стане добављача. По сведочењу ученика, 

час је био изузетно занимљив. О томе сведоче и фотографије које је забележила  Данијела 

Овука, школски педагог. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

       

                                          

 

 

 

 



30.9.2021. Колегиница Мартина Ђокић, наставник српског језика и књижевности, 

обрадила је тему Ментално здравље повезавши је са наставном јединицом „Први пут с 

оцем на јутрење“.  

 

                    

 

 

                                   

                  

                   

                    

 

               

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октобар 

 

2.10.2021. Према школском календару, прва субота овога месеца се реализовала као 

радни али ненаставни дан. Иако је време било тмурно, ученици су се окупили у школи. 

Заједно са својим наставницима прионули су на спровођење активности које су 

претходних дана заједнички договорене. Прво смо се упитили ка  Цркви Светог Николе и 

присуствовали молебану за здравље ученика, запослених и свих људи у овим  тешким 

временима. 

По доласку у Цркву, ученицима се најпре обратио свештеник пећиначке цркве 

Бојан Мијановић изразивши лично задовољство и радост.  

„Ја се много радујем што у вашој школи постоји труд ваших професора, ваших 

учитеља, како то у цркви често називамо, да вас упуте на неку лепу стварност, да вас упуте 

на оно што вас чека у животу и да вас на тај начин спреме за живот. Јер, живимо, да 

кажем, у времену када већина младих људи, нарочито оних образованијих и умнијих, који 

су желели да се више  потруде и науче неке ствари, врло често за циљ има да оде негде 



ТАМО, у неку ТАМО земљу, код неког ТАМО народа. И,  да ТАМО раде , да ТАМО 

бораве и живе. И, заиста, та поражавајућа стварност постаје наша свакодневица. 

Није проблем да наша деца оду у свет. Одувек су наши паметни људи одлазили у 

свет...и Пупин, и Тесла,...ево, данас, и Ђоковић. Сви они су одлазили, и одлазе, да би 

показали знања и вештине неким ТАМО људима, и да би на основу тих знања и вештина 

утицали чак и на овдашњу стварност. Међутим, тада је у пасошу наше земље, Краљевине 

Србије, на последњој страни пасоша постојао текст у ком је писало – када одеш у свет, 

иди,  нађи, поштуј туђу земљу, али не заборави своју. Не заборави ко си, одакле си, и 

одакле су ти деца. 

Ми, као вероучитељи, желимо да, без обзира где били, овде или у свету, знате ко 

сте и  шта сте. Да имате свој идентитет. Да знате да сте ви деца одавде и да познајетете 

себе. Када познајете себе, и када знате ко сте и шта сте, онда за вас нема проблема. 

Можете бити и у Мелбурну, и у Лос Анђелесу, јер ћете знати да представљате један диван 

народ, један народ који је православне вере и на тај начин ћете сведочити себе и своју 

земљу на прави начин ма где били.  

Захваљујем се управи школе. Захваљујем се Вама што сте данас дошли овде иако 

један део вас иде на Веронауку, а један на Грађанско васпитање. Уопште то није битно. 

Битно је да ви желите нешто да научите, да желите нешто да чујете, и да желите да се, на 

овај начин, помолите Богу да бисмо кренули у неке нове подухвате. На достојанственији и 

још лепши начин... 

...Угледајте се, децо божија, на дивне, на паметне људе. На људе који су остварени 

у животу. Сваки човек треба да има некога за узора. Онда ће вам дати Господ да и ви 

постанете добри. 

Нека сте сретни и Богом благословени! Сваког добра имали! Живи здрави били на 

многаја и благаја љета.“ 

                                                     

    

   

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Након молебана заједнички смо  уређивали школски простор. 

 

 
 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16.10.2021. Полагањем венца на бисту народног хероја Миленка Веркића Неше и 

обраћањем директора школе Данила Тепше присутним ученицима и запосленима 

обележен је Дан школе. 

  

 

 
 

 

                
 

 

На данашњи дан, 16.10.1912. године у Обрежу, у Аустроугарској, рођен је Миленко 

Веркић. Рођен је, као треће дете, у сиромашној породици безземљаша и надничара. 

Детињство проводи без оца – у беди, сиромаштву и без основних услова за живот. Пошто 

самохрана мајка није могла да изгржава породицу, Миленко је, упоредо са школовањем, 



морао да надничи и чува свиње код богатих. Иако добар ученик, школовање није могао да 

заврши због лоше материјалне ситуације, тако да и, након завршене основне школе, 

Миленко надничи и служи по селу. И управо тешко детињство, и друштво у коме су 

класне разлике свуда биле присутне, обликују психолошки профил Миленка, борца за 

социјална права и бескласно друштво, тј. друштво једнаких. 

Са двадесет година напушта Обреж, придружује се брату у Београду, и постаје 

грађевински радник – пролетер! Ту одмах долази у додир са марксистичким учењем, са 

левичарима, и од тада прихвата идеју социјализма, као свој поглед на свет. Тридесете 

године двадесетог века биле су тешке године у историји Европе – владала је велика 

економска криза, јачао фашизам и нацизам, и велике силе су се спремале за рат. 

Истовремено, било је то време, политичке акције лево оријентисане омладине у борби за 

демократска права. Миленков допринос тој борби је био велик. Као енергичан  младић, са 

визијом новог друштва, активно је учествовао у акцијама радничког покрета. Прогањан од 

режима, а  првенствено због организације штрајка грађевинара, једно време проводи у 

затвору. Ипак, то га није спутало да након изласка настави са својим политичким 

активностима за јачање радничког покрета, који се борио за бољи положај радника; и за 

начела „Декларације о правима човека и грађанина“, којом је, рођењем гарантована 

слобода и једнакост свим људима – без обзира на порекло, као и могућност напредовања 

према сопственим способностима. Нису се плашили, несебично су били спремни да 

жртвују сопствене животе за своје идеале и ново друштво. Слоган „Пролетери свих земаља 

– уједините се!“, водио их је ка том циљу. 

Када је интернационала послала позив свим пролетерима да се прикључе 

грађанском рату у Шпанији, у Шпанију је отишао и велики број Југословена –међу њима   

и Миленко. Они су се, као добровољци, борили у интернационалним бригадама на страни 

Шпанске Републике, а против националистичких снага Франциска Франка. О Миленковом 

боравку у Шпанији, немамо много података, али несумњиво је да се и тамо храбро борио, 

пошто је у тим борбама и рањен те је провео и 11 месеци у болници. Франков режим 

подржан од Немачке и Италије, победио је, а борци Шпанске Републике су разоружани и 

смештени у логоре. Наш Миленко био је у француском логору „Аржелес–сир–мер“. Међу 

нашим револуционарима у логору, деловала је КПЈ, која је једини излаз за Југословене 

видела у пријављивању за добровољни рад у Немачкој. Тако је Миленко 1. маја 1941. 

године доспео у Немачку. Одатле су наши борци избављени, у јесен 1941. године и 

враћени у Југославију где је рат већ увелико трајао. Миленко је пребачен у Сарајево, и 

послат у Романијски партизански одред, на дужност политичког комесара. 

Те 1941. године Миленко постаје члан КПЈ, која је у свој политички програм 

уврстила и борбу за радничка права, револуционарним путем. Током рата, био је командир 

и политички комесар. Као борац, истицао се храброшћу и смелошћу, а као политички 

комесар, био је задужен за политичко усмеравање војника. Био је узор и миљеник међу 

својим саборцима. Погинуо је, у ноћи, између 19. и 20. децембра1942.године на Мајевици, 

у тридесетој години живота. 

За допринос антифашистичкој борби, постхумно је проглашен херојем 1951. 

године. 

Наш задатак је да негујемо културу сећања на овог великог човека, и 

револуционара. Да следимо његове идеале. Боримо се за право и правду, и против сваког 

угњетавања слабијих и другачијих. Сведоци смо да савремено друштво пред нас ставља 

све веће и теже изазове, и да је потребно да, у овој ери, егоизма и егоцентрузма, дамо све 



од себе да останемо исправни и прави, а пре свега, добри и поштени љиди, достојни 

настављачи дела наших предака. 

 

21.10.2021. Педагог школе, Данијела Овука, присуствовала је онлајн стручном 

скупу Изазови професионалног идентитета у савременом друштвеном и образовном 

контексту,  који је организован од стране Одсека за педагогију Филозофског факултета у 

Новом Саду и Подружница педагога Јужнобанатског округа. На скупу су присуствовала 

седамдесет и два учесника. 

 

 

 

             
 

 

28. и 29.10.2021. Одржане седнице Одељењских већа  

 

 

 

Новембар 
 

 

1.11.2021. Одржана седница Наставничког већа 

 

8.11-12.11.2021. Због пораста броја оболелих од Корона вируса, одлуком 

Министарства просвете, ученици су послати на петодневни јесењи распуст. Првобитно су  

школским календаром за средње школе у АПВ као нерадни дани у новембру планирани 11. 

и 12.11.2021. године, а којима се обележава Дан примирја у Првом светском рату. 

 

16.11.2021. Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 

мањине – националне заједнице доделио је средњој Техничкој школи „Миленко Веркић 

Неша“ у Пећинцима средства за реновирање ученичких тоалета . 

Уговор о додели новчаних средстава за финансирање санитарних чворова  примила 

је в.д. директора Сања Дујић, по чијим речима се ради о значајним средствима која ће бити 

утрошена за комплетно реновирање два тоалета у приземљу старог дела школе.  Тако ће се 

побољшати услови за рад и боравак ученика у школи. 



„Побољшаће се, пре свега, хигијенски услови, јер ћемо са додељеним средствима 

добити сасвим нове и модерне тоалете – биће замењена плочице, постављена нова врата и 

замењена комплетна санитарија. Надам се да ће радови ускоро започети, јер ћемо на овај 

начин мало освежити овај стари део школе кога очекује комплетна реконструкција“ – 

изјавила  је, том приликом,   в. д. директора школе Сања Дујић. 

Уговоре о финансирању и суфинансирању реконструкције, адаптације, санације, 

инвестиционог и текућег одржавања објеката двадесет једне установе основног и средњег 

образовања и васпитања у АП Војводини,  уручио је председник Покрајинске владе Игор 

Мировић, који је том приликом рекао да су издвојена средства намењена  за радове на 

санацији у седам средњих школа. 

„На иницијативу председника Александра Вучића пре шест година покренут је 

пројекат свеобухватног улагања у школске и предшколске установе. Учинили смо значајне 

кораке како бисмо оснажили капацитете школа, реализовали велике инвестиције и 

помогли запосленима повећањем плата“ – изјавио је  Игор Мировић, председник 

Покрајинске владе Војводине. 

 

              
 

  



19.11.2021. Одржана седница Наставничког већа 

 

26.11. - 28.11.2021. Одржан тродневни семинар за наставнике школе. Семинар се 

бавио темом Активног учења / наставе, а предавачи су били Радиша Ђорђевић и Невенка 

Крагуљац. 

 

                                             
 

                      
              

      

                   
                      



                                      

Децембар 

 

8.12.2021. Поводом обележавања Светског дана борбе протв сиде, Црвени крст 

Пећинци  у сарадњи са Техничком школом „Миленко Веркић Неша“ и Културним центром 

Пећинци организовао је предавање за ученике првих и других разреда. Волонтерка 

Црвеног крста, Марина Рајић, том приликом, присутне ученике информисала о ХИВ-у и 

АДС-у,  када и како се тестирати на ХИВ, како се преноси ХИВ, како се заштити од ХИВ 

инфекције. 

Средњошколци су након предавања имали прилику да погледају кратак едукативни филм 

„Дечко који се стидео“, настао изузетним залагањем волонтера Црвеног крста Србије. 

Овим филмом послата је снажна промотивна порука различитим циљним групама, а 

посебно младим људима. По завршетку едукације,  присутни ученици добили су 

едукативни  промо материјал и кондом, као високо поуздано средство за спречавање ХИВ 

инфекције, и других полно преносивих инфекција код мушкараца и жена. Када знамо да је 

све већи број младих новодијагностификованих особа инфицираних ХИВ-ом,  свака 

едукација је јако значајна, јер то је најбољи пут у превенцији од ХИВ инфекције.  

Овогодишња кампања у Републици Србији се реализује под слоганом 

„НЕЈЕДНАКОСТ.АИДС.ПАНДЕМИЈА. - ДА СТАВИМО ТАЧКУ.“, који ставља акценат 

на потребу превазилажења неједнакости и унапређивању људских права, што је од 

кључног значаја за све оне који су погођени епидемијама, укључујући и ову изазвану 

појавом Ковида. 

Од почетка епидемије 1985. године, па закључно са 20. новембром 2021. године, у 

Републици Србији је регистовано 4317 особа инфицираних ХИВ-ом, од којих су 2104 

особе оболеле од АИДС-а, док је 1179 особа инфицираних ХИВ-ом умрло од АИДС-а. 

Такође, још 136 инфицираних ХИВ-ом је умрло од болести или стања која нису повезана 

са ХИВ инфекцијом. 

 

           
 

Компанија „Tehnogama d.o.o Šimanovci“ донирала је нашој школи 10 клима уређаја . 

У претходном периоду „Tehnogama d.o.o. Šimanovci“, донирала је  школи и опрему 

за учионице, опрему за пнеуматски кабинет, као и дидактичко средство Мек Лаб 

неопходно за реализацију наставе у образовном профилу техничар мехатронике и средсва 

за опремање кабинета за пнеуматику у школској радионици. Реч је о опреми коју чине 

компресор, сушач ваздуха, филтери и инсталација пнеуматске мреже. 



 

                   
 

 

                              
 

 

21.12.2021. Матурантима представљен „Универзитет Сингидунум“. 

 

Наш бивши ученик, а сада асистент на горе поменутом Универзитету, Душан 

Мандић, представио је ученицима IV-1 одељења (Техничар мехатронике) и IV-2 одељења 

(Финансијски администратор) смерове и програме за упис студената на прву годину 

студија у 2022. години. 

Душан Мандић је тренутно на докторским студијама и заједно са својим колегама 

допринео је да се Универзитет Сингидунум пробије у сам врх високообразовних 

институција у Србији. На факултету  је ангажован на предметима на српском језику: 

Економика туризма, Организационо понашање и корпоративна култура, Економско-

финансијска анализа у туризму и хотелијерству, Пословање туристичких агенција и 

организатора путовања,као и предметима на енглеском језику: Cultural Resources 

Menagement in Tourism, HR Menagement in Hospitlity, Economics of Tourism.   

 



 

         
 

 

24.12.2021. Одржане седнице Одељењских већа и Наставничког већа. Завршено је 

прво полугодиште школске 2021/22. године. Ученици одлазе на заслужени одмор до 

10.1.2022. године када календарски почиње друго полугодиште. 

 

 

 

Јануар 
 

10.1.2022. Почело је друго полугодиште. Настава се реализује у преподневној  

смени, а часови трају 45 минута. 

 

17.1.2022. Прешли смо на комбиновани модел реализовања наставног процеса због 

актуелене епидемиолошке ситуације. Настава из предмета који се и иначе реализују по 

групама реализоваће се непромењено, према важећем распореду часова. Одељења са мање 

од петнаест ученика долазе на наставу у целости, тј. не деле се у групе. Реч је о одељенима 

прве, друге и треће године смера – трговац. Ношење заштитних маски је обавезно за 

запослене и ученике школе. Спровођење наставног процеса уз поштовање прописаних 

уредаба трајаће до даљњег. 

 

 

 

 



27.1.2022. Као и претходне школске године, школска слава је обележена скромно - 

извођењем кратког програма за окупљене госте, ученике и запослене. На овај начин 

ученицима и запосленима школе пожелели смо срећну школску славу - Савиндан! 

                                                                                   

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фебруар 

 

 

2.2.2022. Одржана седница Наставничког већа 

 

21.2.2022. Настава у школи реализује се према првом моделу наставе и одвија се у 

поподневној смени. Ношење заштитних маски је обавезно за све ученике и запослене  за 

време боравка у школским просторијама. 

 

23.2.2022. Одржана друга седница Ученичког парламента. 

 

25.2. - 26.2.2022. Наставници школе учествовали на семинару „Активно учење / 

настава“. Реч је о наставку семинара чији први део  су поштоване колеге и колегинице 

слушале у новембру 2021. године. На овом дводневном семинару су кроз радионице и 

дискусију, користећи се примерима из наставне праксе, обрадили тему како подстаћи 

ученике на учење. 

      

            
 

 



                   
                                               

 

 

 

 

                                                                

                
 



28.2.2022. Дан Народне библиотеке и Национални дан књиге обележили смо 

акцијом „ЧИТАЈМО ГЛАСНО“. У томе су учествовали ученици одељења IV-2 и III-3, као 

и одељењске старешине поменутих одељења, Радинка Ашћерић,  Јасминка Чанковић,  и 

Милијана Добриковић Симић, библиотекар школе. Друштво школских библиотекара и ове 

године организује низ активности  које подстичу неговање матерњег језика. Наши ученици 

су били у могућности да читају прелепе стихове, делове омиљених романа, и сл. 

                                                                

                                 
 

 

Март 

 

11.3.2022. Наша школа учествовала је на  

општинском такмичењу рецитатора у 

Културном центру Пећинци. 

Прво место освојила је Анастасија 

Глумац, ученица II-4 одељења, рецитујући 

песму Јелене Стојковић Мирић „Ја сам од оних 

безброј али“. На  друго место пласирала се  

Елена Ђуричић, ученица III-4 одељeња,  песмом  

Жака Превера „Да се начини портрет једне 

птице“, док је треће место освојила Јована 

Ђурђевић, ученица одељења IV-2, изводећи 

песму Владислава Петковића Диса „Прва песма 

среће“. 

Поред пласираних рецитатора, на 

такмчењу су учествовале и Катарина Девчић, 

Анђела Николић и Драгана Диклић.  Честитамо 

нашим такмичарима и похваљујемо их због 

учешћа у неговању лепе речи и промовисања 

своје школе. 

Ученице које су избориле пласман на виши ранг такмичења, тј. на Зонску смотру 

рецитатора у Сремској Митровици, 19. и 20. марта 2022. године,  припремале су се под 

менторством Тање Петковић и Мартине Ђокић, наставница српског језика и књижевности. 

                                                                                                               

                                                          



11.3.2022. Запослени школе присуствовали су данас обуци о заштити и безбедности 

на раду.                                                              

                 
 

20.3.2022. Ученице Анастасија Глумац, Јована Ђурђевић и Елена Ђуричић 

учествовале су на данашњој Зонској смотри рецитатора у Сремској Митровици. 

Честитамо! 

 

                                      
 

 

 

 



21.3.2022. Награђени најбољи спортисти. 

 

„Спортски савез за развој спортова“ општине Пећинци одлучио је да у категорији 

ученика средње школе у општини Пећинци титулу најбољих понесу  спортиста Милош 

Јанковић и спортисткиња Тамара Судетић. Честитамо нашим ђацима! 

 

                            
 

28.3.2022. Данас је у просторијама  школске библиотеке  одржана промоција 

Економског факултета из Суботице (Новог Сада) на којој су сви заинтересовани матуранти 

добили информације о предстојећем упису, смеровима и  предметима током студија.   

 

 

                            
                            

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28.3.2022. Одржане седнице Одељењских већа. 

 

29.3.2022. Одржана седница Наставничког већа. 

 

30.3.2022. Почели смо са припремама за промоцију школе. Поред директора, Тима 

за промоцију и културне активности, у припремању промотивног материјала су 

учествовали у ученици школе. Своје утиске о школи, разлозима због којих су одабрали 

смерове које школа нуди, пред камерама су изнели Катарина Девчић и Мирко Ћулум. Ево 

како је то изгледало... 

 

                                        
 

 

                                        
 

 

Наравно, имате могућност да погледате снимљени видео. Само је потребно да одете 

на следећи линк: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lNRW9UVHZWU 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lNRW9UVHZWU


Наредне школске године, наша школа нуди будућим средњошколцима следеће 

образовне профиле: 

 

 

 
 

 

 Април 

 

5.4.2022. Председник Покрајинске владе Игор Мировић уручио је Техничкој школи 

„Миленко Веркић Неша“ из Пећинаца Уговор о додели новчаних средстава из буџета АП 

Војводине за 2022.годину, која ће бити употребљена за реновирање преосталих тоалета. 

Додели средстава присуствовао је Жолт Сакалаш, покрајински секретар за образовање, 

прописе, управу и националне мањине, Милан Ковачевић, заменик покрајинског секретара 

и Сања Дујић, в.д директора школе. 

 

           
 

 

       

 

                          

 

 



11.4.2022. Решавањем тестова из српског језика и математике у недељи иза нас, у 

свим средњим школама у Србији одржано је друго пилотирање државне матуре, која ће се 

први пут полагати 2024. године. Тестирани су   ученици IV-1 одељења, смера техничар 

мехатронике, и IV-2 одељења, смера финансијски администратор. 

 

 

                                  
 

 

14.4.2022. Одржано школско такмичење у одбојци. Одбојкашки турнир су за 

ученике школе организовали наставници физичког васпитања Снежана Јаничић и 

Владимир Кресојевић. Прво место у женској конкуренцији освојило је одељење III-4, а у 

мушкој конкуренцији екипа IV-2 одељења. Честитамо златним девојкама и момцима! 

 

                                 
 

14.4.2022. Ученице III-4 одељења, Анђела Николић, Тања Максимовић, Александра 

Миливојевић и Маријана Радојчић, учествовале су у пројекту „Старт Медија“ подржаном 

од стране Покрајинског секретаријата за високо образовање и научну делатност 2021/22. 



Ученице су угостили професори и студенти новосадске Академије уметности. 

Током трајања пројекта, ученици су понудили своја интересовања и теме везане за 

медијске садржаје и нацртали своје измишљене ликове, које су потом студенти академије 

уметности „оживели“ кроз различите медије. 

Студенти глуме са Департмана драмских уметности реинтерпретирали су нацртане 

ликове кроз невербално позориште, док су студенти Департмана ликовних уметности 

понудили анимиране цртане филмове и видео радове. 

Презентација пројекта и радионица „СтАРТ МедиЈа: Који је твој јунак?“ састојала 

се од сценског наступа студената глуме, пројекције видео радова, као и од радионице за 

ученике на на којој су и сами ученици имали могућност да домисле, доцртају, изведу и 

оживе своје јунаке. 

 

 

                
 

 



                
 

Видео о пројекту можете погледати на линку испод. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6xw7dVHFk3Q 
 
 

14.4.2022. Одржана седница Наставничког већа. 

 

 

 

Мај 
 

11.5.2022.Одржана трећа седница Ученичког парламента. 

 

12.5.2022. Ученици другог и трећег разреда образовног профила индустијски 

механичар посетили су данас београдски Сајам аутомобила. Посета је организована у 

сарадњи са компанијом „Robert Bosch“ где се реализује практична настава за ученике овог 

профила. 

 

            

https://www.youtube.com/watch?v=6xw7dVHFk3Q


                    
    

 

13.5.2022. Одржан Крос РТС на ком су учествовали и ученици наше школе. Ово су  

освајачи првог, другог и трећег места.Честитамо! 

 

 

                
 

 

 



                
 

 

 

 

 

 

           
 

 



           
 

           
                            

 

 

 

                                



 

 

      
  

                      

Поводом уписа ученика у школску 2022/2023. годину, током месеца маја, 

наставници наше школе били су ангажовани у промоцији ТШ „Миленко Веркић Неша“ по 

основним школама на територији општине Пећинци, тачније основним школама у 

Карловчићу, Дечу, Шимановцима, Обрежу, Купинову, Ашањи, Доњем Товарнику и 

Пећинцима. Ученицима и њиховим родитељима су представљена четири образовна 

профила које школа уписује (Финансијско-рачуноводствени техничар, Техничар 

мехатронике, Индустријски механичар и Трговац), као и опремљеност школе. 

 

 

                                                  
        

 

 

                                

 



 

 

                   

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.5.2022. Школу посетила просветни инспектор Снежана Коњевић. 

 

27.5.2022. Традиционалниом шетњом, а потом и матурским плесом, матутанти 

школске 2021/2022. године обележили су завршетак наставе. Покровитељ манифестације 

је пећиначка локална самоуправа. Матурантима је подршку пружила начелница Одељења 

за друштвене делатности Зорица Лукач, а у име  школе матурантима су  се обратила  

обратиле в.д. директора Сања Дујић, председник Ученичког парламента Катарина Девчић, 

и матуранткиња Тијана Гмизић пожелевши им срећу и успех. 

  



           
 

           
 

                    

Ево шта је том приликом Тијана Гмизић поручила окупљеним другарима:  

 

  „Добар дан свима! Овом приликом желим да поздравим све професоре, ученике, а 

посебно нашу директорку Сању Дујић... 

Хајде да се вратимо на сам почетак наше средње школе. 

Када смо дошли у ову школу, нисмо много тога знали, али, као и сви прваци, 

мислили смо да смо најпаметнији на овом свету. На том новом путу упознали смо 

мноштво људи; људи различитих интересовања, људи из других средина, људи различитог 

карактера. Иако смо сви спесифични на неки свој начин, спојиле су нас искреност, жеља за 

забавом и оно најбитније – доброта. Ја чврсто верујем да смо сви  ми у суштини добри 

људи, јер смо то и показали на овом нашем школском путу. Користим ову прилику да вам 

се захвалим, генерацијо моја, што није било већих проблема, што сте поштовали 

различитости, што сте се поштовали и помагали међусобно. Иако нас је задесио један јако 

лош перод,  период Короне и изолације, када нисмо могли да пратимо наставу на 

уобичајен начин, слободно могу рећи да смо пребродили све, одржали и ојачали 

пријатељсва. Светска пандемија ускратила нам је  екскурзије, излете и остале ваннаставне 



активности. Али,  када мало боље размислим, и није било тако лоше. Дружили смо се и 

забављали колико год смо то могли. 

Када смо започели школовање, тадашњи матуратни деловали су нам тако одрасло и 

зрело. Сада ми се чини невероватним колико брзо смо се ми нашли у тој улози. 

На овом животном раскршћу, желим Вам  да одаберете прави пут. Желим да сви 

остваримо своје снове. Добро...не баш све, јер човек који престане да сања губи оно дете у 

себи. Сећајмо се школских дана са најрадоснијим осмехом на лицу. Сада, пошто смо 

научили да је живот једна забавна игра, хајде да заплешемо!“ 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Јун 

 

Распоред активности у месецу јуну 2022. године 

 

АКТИВНОСТ ДАТУМ ВРЕМЕ 

Седнице Одељењских већа за ученике завршних разреда 06.06. 13.00 

Седнице Наставничког већа за ученике завршних разреда 06.06. 13.30 

Писмени рад из Српског језика и књижевности 

Финансијски администратор и Техничар мехатронике 

08.06. 09.00 – 12.00 

Теоретски део матурског испита – Финансијски 

администратор 

09.06. 11.00 – 14.00 

Практичан рад на матурском испиту – Техничар 

мехатронике 

13. - 15.06. 08.00 

Практичан рад на матурском испиту – Финансијски 

администратор 

Прва група                                    компетенција А 

                                                 компетенција Б 

13.06. 08.00-9.30 

10.00-12.30 

Практичан рад на матурском испиту – Финансијски 

администратор 

Друга група                                    компетенција А 

                                                  компетенција Б 

14.06. 08.00-9.30 

10.00-12.30 

Завршни испит за образовни профил Трговац 13.06. 8.00 

Завршни испит за образовни профил Индустријски 

механичар; полагање у школској радионици 

16. - 17.06. 8.00 

Теоретски део матурског испита – Техничар мехатронике 16.06. 10.00 - 12.00 

Завршни испит за образовни профил- Индустријски 

механичар; полагање у компанији „Robert Bosch“ 

20. - 21.06. 08.00 

Седнице Испитног одбора и Наставничког већа 22.06. 12.30 

Завршетак наставне године 24.06.  

Седница Одељењских већа 27.06. од 08.00 

Седница Наставничког већа 27.06. од 10.00 

Подела сведочанстава за ниже разреде 30.06. од 08.00 

 

 

6.6.2022. Одржане седнице Одељењских већа за ученике завршних разреда и 

седница Наставничког већа 

 

7.6.2022. Одржано школско такмичење у малом фудбалу. У току другог 

полугодишта  ученици су имали прилику да се такмиче у малом фудбалу. У данашњем 

финалном такмичењу прво место су освојили ученици III-1 одељења. На друго место су  се 

пласирали ученици IV- 2 одељења, док су трећепласирани били ученици II-1 oдељења. 

 

                               

 

 

 



                                

 
 

                         

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6.2022. Поводом уписа ученика у школску 2022/2023. годину у протеклом периоду 

организоване су различите промотивне активности. Нашу школу су у  посетили ученици 

осмог разреда основних школа из Купинова, Обрежа, Ашање, Пећинаца, Доњег Товарника, 

Шимановаца, Карловчића и Деча. Ученицима су представљена четири образовна профила 

које школа уписује (Финансијско-рачуноводствени техничар, Техничар мехатронике, 

Индустријски механичар и Трговац), као и опремљеност школе, а имали су прилику и да се 

забаве. Промоција је организована уз помоћ наставника и ученика наше школе, као и 

запослених у компанијама „Robert Bosch“ и „Dr. Oetker“. 

 

 

 



           
   

 

 

           
      

 

                 
 

                

 



                
       

           

22.6.2022. У циљу подизања свести о  значају очувања здраве животне средине, Тим 

за екологију и заштиту животне средине и ученици  учествовали су  у едукативним 

радионицама и на креативан начин указали на важне чињенице еколошког напретка. Кроз 

литерарне радове ученици су изнели своја размишљаља о овој проблематици, а својим 

ручним радовима   показали   како се отпад може креативно искористити и  рециклирати. 

Нови циљеви тима су организовање еколошких трибина и укључивање шире заједнице у 

репавање проблема очувања природе. 

 

                  
                    

 



22.6.2022. Одржане Седнице Испитног одбора и Наставничког већа завршних 

разреда. 

 

24.6.2022. Одржане Седнице Одељењских већа првог, другог, и трећег разреда и 

седница Наставничког већа. 

 

 

Јул 

 

 14.7. и 15.7. 2022. Упис ученика у први разред средње школе. 

 

 

 Август 

 

 

18.8.2022. Одржана седница Наставничког већа. 

 

19.8.-29.8.2022. Полагање матурских, завршних испита, разредних и поправних 

испита. 

 

29.8.2022. Представници компанија са којима школа има потписан Уговор о 

дуалном образовању („Robert Bosch“, „Tehnogama d.o.o. Šimanovci“, „JUB d.o.o Šimanovci“, 

„Суноко“, и Индустрија меса „Ђурђевић“) обавили су у просторијама школе разговоре са 

ученицима одељења I-2 и њиховим родитељима. На основу жеља ученика, као и жеља 

компанија, ученици ће бити распоређени у поменуте компаније у којима ће у школској 

2022/23. години реализовати практичну наставу.  

 

30.8.2022. Одржане седнице Испитног одбора и Наставничког већа. 

 

31.8.2022. Завршетак школске 2021/2022. године. 

 

 

 

 

Летопис уредила Тања Петковић, 

 наставник српског језика и књижевности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


