
ЛЕТОПИС ШКОЛСКА 2012/2013 
 
 
СЕПТЕМБАР 
 
Пријем првих разреда 
 
 
 
ОКТОБАР 
 
Наши ученици су учествовали у Квизу знања о саобраћају у коме је 
учествовало 350 ученика средњих школа Новог Сада. 
 
Ученици Граф45 и професорица Николина Малиновић су учествоали у 
наградном конкурсу “Оно што Србија не види” поводом 18.октобра 
Европског дана борбе против трговине људима. 
 
26.10. 2012. Сајам књига, Београд набављене нове књиге за библиотеку: 
Тони Морисон “Милосрђе”, Ж. Сарамаго “Путовање једног слона”, 
Салман Ружди “Кловн Шалимар” и друге. 
 
 
31.10.седница Наставничког већа са дневним редом: 1. успех ученика на 
првом класификационом периоду, 2.реализација свих видова наставе; 
3.васпитно дисциплинске мере; 4. одлучивање по молби 
 
НОВЕМБАР 
 
14.11. седница Наставничког већа са дневним редом: 1. безбедност 
ученика 
Пројекат “Заштита менталног здравља ученика у школама усмереним на 
здравље” у коме су учествовале Карловачка гимназија, Медицинска 
школа “7 април” и наша школа. Блок од 5 радионаца је завршен 
30.11.2012. у Скупштини града Новог Сада.  
 
Отварање стакленика у објекту у Браће Рибникара за потребе смера 
пејзажна архитектура. 
 
Умро је дугогодишњи радник школе Сава Ковачевић. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ДЕЦЕМБАР 
 
 
Професорица Марија Ковачевић је са ученицима Граф42 анализирала 
драму “Тотови” мађарксог писца Иштвана Еркења и правили плакате за 
ову позоришну представу. Тако направљени плакати су били део 
изложбе коју је организовао Позоришни музеј Војводине поводом 
стогодишњице рођења писца. 
 
12.12. седница Наставничког већа са дневним редом: 1. педагошка 
едукација Наставничког већа; Стандарди, компетенције за професију 
наставника и њихов професионални развој, излагач Корана Милекић, 
Правилник о сталном стручном усавршавњу известилац је Бојана 
Оторанов, Правилник о вредновању квалитета рада установе известилац 
Маријана Смиљанић, Оцењивање, известилац Војислав Ђурђевац 
 
26.12. седница Наставничког већа са дневним редом: 1. успех ученика на 
крају првог полугодишта; 2. реализација свих видова наставе; 3. васпитно 
дисциплинске мере.  
У оквиру текућих питања, оформљен је Тим за маркетинг у који су 
кључени представници свих подручја рада. 
 
Приредба поводом Деда мраза за децу запослених 
 
 
 
 
 
ЈАНУАР 
 
Прослава Светог Саве 
 
 
Отворен нови спрат у објекту у Браће Рибникара.40 тако да је у овом 
објекту дошло до потпуне реорганизације простора. Премештаена је 
библиотека на место некадашње зборнице. На новоотвореном спрату је 
формирана нова зборница, клуб за професоре, свечана сала школе. У 
поткровљу су оформљене компјутерске учионице. Реновирано је 
двориште са спортским теренима. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ФЕБРУАР 
 
01.02. на конкурсу “Ко штеди имаће, млади као носиоци енергетске 
ефикасности” награђен је плакат Бојана Чокића граф 45 
 
14.02.2013. седница Наставничког већа са дневним редом: 1. предлог за 
два члана Школског одбора из редова запослених; 2. екстерна 
евалуација; 3. извештаји комисија 
У оквиру прве тачке, изабрани су Свилар Марија и Радованов Ђорђе за 
чланове Школског одбора. 
У оквиру друге тачке представљен је рад Тимова и то: Корана Милекић 
рад Педагошког колегијума, Славко Завишин рад Тима за превенцију 
насиља, Зоран Стојачић је представио рад Тима за маркетинг. 
 
 
 
 
 
 
МАРТ 
 
 
27.03. Састанак директора основних и средњих школа Војводине са 
начелником и државним секретаром за просвету у нашој школи. 
 
28.03. седница Наставничког већа са дневним редом: 1. успех ученика на 
крају трећег класификационог периода; 2. реализација свих видова 
наставе; 3. васпитно дисциплинске мере; 4. текућа питања. 
  
28.03.2013. на такмичењу “Шта знаш о здрављу” у организацији Црвеног 
крста у Новом Саду, ученица Зорица Клинцов освојила је треће место. 
Професори који промовишу рад Црвеног крста у школи су: Новица 
Софтић и Тања Јованов. 
 
 
АПРИЛ 
 
 
23-25. 04. 2013. XVII Републичко такмичење ученика средњих стручних 
школа за групу графичарство одржано је у нашој школи. Циљ такмичења 
је подизање квалитета и ефеката образовно-васпитаног рада, 
интезивирање процеса учења и јачање образовних напора ученика, 
развијање мотивисаности за самосталан рад. У појединачнин 
дисциплинама учествовало је 44 ученика. Богдан Богданов у образовном 
профилу техничар за графичку припрему је заузео друго место. У 
екипном такмичењу смо заузели прво место у образовном профилу 
техничар за обликовање графичких производа, друго место у образовном 
профилу фотограф и образовном профилу техничар штампе и треће 
место у обазовном профилу техичар за графичку припрему. Укупан 



пласман екипно је други. На такмичењу су учествовали: Никола Чавић  и 
Алекса Гајић фотографи, Срђан Малић и Радмило Миливоје техничари 
штампе, Станислав Ковачевић и Ивана Јанковић техничари графичке 
дораде и Весна Ђуровка техичар за графичку припрему. 
 
27.04.2013. XXIV Републичко такмичење грађевинских и геодетских 
школа Србије у Јагодини. Нашу школу су представљали. Директор Стано 
Матић, помоћник директора Иван Петровић, ученици: Михаило Радовић, 
Радован Богојевић, Марко Шарац, Ђорђе Пујовић, Милица Југовић, 
Душанка Драгић, Стеван Милованов, Игор Русковски, Милош Вунић, 
Никола Меденица, Драган Павловић, Дејан Станић, Милослав Муха и 
професори: Ана Пешка, Маја Ћурчић, Драгана Смиљанић, Бојана 
Стојилковић, Чедомир Марић, Јован Радојчин, Славко Завишин, Предраг 
Мишић, Бојан Ерак и Драхослав Бађура. 
Освојене награде: Душанка Драгић треће место геодетска мерења и 
рачунања. Тређе место декоратери зидних површина: Никола Меденица 
и Драган Павловић. 
 
XVII Републичко такмичење за подручје рада шумарство и обрада дрвета 
у Лесковцу. Учествовало је 13 школа. Ученици Коплић Вања Дто31, 
Пешић Мирослав Дто41 и Фабри Златко Дто41 су освојили сребо. 
Тапетар декоратер Предојевић Милан Д22 освојио је бронзу. 
 
 
 
 
МАЈ 
 
 
10.05. 2013. у организацији “ЕНЕФ форум” у Еколошком центру 
“Радуловачки” у Сремским Карловцима поводом Дана одрживог развоја, 
одржан је Форум о енергетској ефикасности у којем су учествовали ђаци 
наше школе, Покрет горана Војводине и центар “Пасивна кућа”. 
 
13,05.2013. Републичка смотра рецитатора “Песниче народа мог” 
ученица Тамара Шустић учествује са песмом “Хајдучица Мара” 
професорица Лидија Крупљанин. 
15.05.2013. Едукација Наставничког већа, писмено тестирање свих 
чланова Наставничког већа у вези противпожарне заштите.  
Помоћник директора Т. Ткалац је упознао Наставничко веће са 
Праилником о оцењивуњу и Законом о основама система образовања и 
васпитања. 
У оквиру треће тачке, Маријана Смиљанић је упознала Наставничко веће 
са резултатима истраживања о безбедности ученика. Константовано је 
да је највише присутно вербално  и социјално насиље.  
Формирана је и Комисија за пројекте на чијем челу је Љиљана Јовичин 
Благојевић а чланови комисије су  Маша Попара Конаков, Славица 
Белић, Ивица Јанковић. 
Извештаје Наставничком већу је поднео и Славко Завишин испред Тима 
за безбедност и Зоран Стојачић испред Тима за маркетинг.  



Нови председник Савета родитеља је Цветко Ринђушић.  
 
На 58 Стеријином позорју, у оквиру изложбе “Маска, сцена, костим, лутка” 
награђени су радови ученика Граф25. Ученици су освојили две награде у 
категорији маска за групни рад и две награде, групну и индивидуалну на 
тему костим. Изложба је организована у Српском народном позоришту од 
25.маја до 3 јуна. 
Поред ових награда, у категорији костима, жичани модели  и групна 
награда за костим остали радови су награђени и ученици Т43 Дејана 
Јелачић, Александра Мајер, Снежана Палалић, дуња Париповић, Јелена 
Рајков, Јелена Стевановић, Александра Хорват, Јована Ачански, Алиса 
Бачак, Моника Варга, Катарина Галић, Марина Зорић, Влатка Јањић, 
Јована Јеврић, Ивона Хромил, Лаура Фаркаш. 
 
На првом конкурсу карикатуре и стрипа са темом “Србија и ЕУ” који је 
организова Информациони центар Европске уније у Београду, учествовао 
и је Дејан Миловановић из Граф 45. и један је од десеторо награђених. 
Изложба је организована у Дому омладине Београд. 
 
Ученици Тлр11 и Тлр21 са професорицом Тањом Јованов су посетили 
Царску бару где су учествовали у еколошкој акцији пребројавања 
зечечва. 
 
 
 
 
ЈУНИ 
 
03.06.2013. седница Наставничког већа са дневним редом: 1. 
верификација успеха завршних разреда; 2. реализација свих видова 
наставе; 3. избор ученика генерације, похвале и награде; 4 текућа питања 
 
За ученике генерације су изабрани Поповић Данијела Т42 и Радовић 
Михаило А41. Александра Летић Граф45 и Мирослав Пешић Дто41. 
Остали награђени ученици за скроз одличан успех су: К42: Павловић 
Јелена, Бачак Алиса, Варга Моника је освојила награду на Стеријином 
позорју за костим, скроз одлични: Гео41: Пуповац Игор, Русковски Игор, 
Драгић Душанка је освојила треће место на такмичењу геодетских и 
грађевинских школа, Јокановић Алекса, трећа награна на математичкиом 
такмичењу “Кенгур”. 
В41 одличан успех Бракус Данијел и Ромић Дејан, В42: Којић Страхиња, 
Н41 Бањац Владимир 
А41 Берић Никола, Васић Милан, Гаврилов Јелена, Драча Жења, Панић 
Јелена, Секулић Романа, Радовић Михаило, Благојевић Радован Драгош 
Јован. 
 
Умро некадашњи директор школе Данило Гачић. Рођен је 1934. у 
Невесињу.  Био је директор Техничке школе “Јован Вукановић” од 1986. 
па до пензије. 
 



Умро је Стојан Милошевић, професор наше школе, рођен 1960.  
 
07.06. 2013. Матурско вече у хотелу Парк 
 
 
 
14.06.2013. седница Наставничког већа са дневним редом: 1. 
верификација завршних и матуриских испита и 2. текућа питања.  
 
19.06.2013. Дан школе у објекту у Браће Рибникара. 
20.06.2013. седница Наставничког већа са дневним редом: 1. анализа 
успеха на крају школске године за прве, друге и треће разреде; 2. 
реализација свих видова наставе; 3. похвале и нагреде; 4. 
васпитно-дисциплинске мере; 5. текућа питања 
Награђени ученици су: Т13 Секуловић Николина, Т25 дудок Анита, Т23 
Аделашић Исидора, Конц Ива, Т33 Котуш Татјана. А11 Трипић Драгомир, 
Гео11 Мазић Даница, В11 Радмановић Бобан, Тривуновић Милан, А21 
Јакшић Лана, Лугоња Ања, Миочиновић Сања, Цицка Ивана, Полих 
Кристина, В22 Ђорђевић Александар, В21 Лулић Срђан, Бео21 Савић 
Бора, Симеуновић Ивана, Зубац Немања, Шормаз Сузана, А31 Морача 
Младен, НОваковић Маријана, Пујовић Ђорђе, В31 Симић Драгана, Х31 
Михајловић Данијел. 
 
 
ЈУЛ 
 
05.07.2013. Наставничко веће са дневним редом: 1. календар активности, 
2. верификација уписа, 3 текућа питања 
12.07.2013. други уписни рок 
 
АВГУСТ 
 
19.08.2013.седница Наставничког већа са дневним редом: 1. 
верификација разредних старешинстава, 2. подела предмета и задужења 
наставника, 3. школски динар; 4. извештај о раду и план рада за 
2013/2014. 
Извештај о раду за претходну школску годину презентовале су Милекић 
Корана и Бојана Оторанов. План рада за наредну, Маријана Смиљанић. 
 
26.08.2013. седница Наставничког већа са дневним редом: 1. 
верификација успеха поправних и завршних испита и 2. текућа питања. 
 
30.08.2013. седница Наставничког већа са дневним редом: 1. 
верификација свих испита, 2. предлог уџбеника за наставне предмете, 3. 
текућа питања.  
На састанцима стручних актива су предложени уџбеници за наставне 
предмете и њихов списак је усвојен на Наставничком већу. 
 
 
 



 
 
 
ЛЕТОПИС ШКОЛСКА 2013/2014 
 
 
 
СЕПТЕМБАР 
 
Одељења Тлр11 и Тлр21 посетила су фазанерију у Шангају. Упознали су 
се са начином гајења фазана и видели полигон за гађање глинених 
голубова.  
 
 
ОКТОБАР 
 
Изложба “Друга страна жене” у оквиру промоције родне равноправности 
ученици смера фотограф су најпре учествовали у радионицама које су 
имале за циљ сензибилизацију ђака на тему родне равноправности а 
затим израдили фотографије од којих је уприличена изложба. Пројекат је 
подржан од стране Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у 
оквиру рализације Локалног акционог плана за маладе Војводине.  
 
 
НОВЕМБАР 
 
01.11.2013. седница Наставничког већа са дневним редом: 1. успех 
ученика на крају првог класификационог периода, 2. релаизација свих 
видова наставе, 3. васпитно дисциплинске мере, 4. инспекцијски преглед, 
5. текућа питања. 
 
09.11.2014. у оквиру пројекта “Еко-знак” организована је акција чишћења 
Шодрошаи постављене  еко корпе које су израђене у нашој столарксој 
радионици, у акцији је учествовало 45 ученика и 5 професора. Овај 
пројекат финансира Нафтна индустрија Србије.  Носиоци пројектинх 
активности Маша Попара Конаков и Љиљана Јовичин Благојевић 
 
19.11.2013. Едукација Наставничког већа, Савета родитеља и Школског 
одбора, превенција наркоманије. Учесници едукације су били: Јовишевић 
Остоја начелник МУП-а, Свилокос Стеван, доктор и Нада Тодореску, 
психолог из дечије болнице.  
Педагошка едукација чланова Наставничког већа: инклузија, Марица 
Вуцеља, екстерна евалуација Корана Милекић, Маријана Смиљанић о 
педагошкој свесци и раду Ученичког парламента. 
Тим за безбедност Славко Завишин и Тим за маркетинг Зоран Стојачић. 
 
Погинуо ученик Благојевић Живан. 
 
Ученица Милица Пузигаћа К42 нацртала стрип о правилима понашања у 
школи. 



 
 
 
ДЕЦЕМБАР 
 
21.12.2013. “Еко-шок” режија Славица Белић, музика Мирко Калањ В21, 
Сергеј Бјелић В21, кореографија Зорана Оташевић Т22, Теа Миланов К22, 
Вања Лакићевић К22, Сузана Сузић В21, костими Бранка Штрбац, Горана 
Смиљанић, Јадранка Килибарда, сценографија Бранка Штрбац, Тања 
Ђаковић, светло Зоран Петковић В21, улоге; дрво Сузана Сузић В21, 
излетници Никола Милаковић Гео31, Снежана Крстић Т22, Кристина 
Говорчин Т22, Петка Боројевић Т22, Јована Стричевић В21, ветар Вања 
Лакићевић К22, “добро смеће” Теа Миланов К22 “лоше смеће” Зорана 
Оташевић Т22 и еко тим Јован Илић В12 Надица Павловић В12, Стеван 
Дракулић В12 Наташа Рацић В12 Лука Трифунац В12. у оквиру пројекта 
“Еко -знак” позоришна представа. 
 
 
27.12.2013. седница Наставничког већа са дневним редом: 1. успех 
ученика на крају првог полугодишта, 2. реализација свих видова наставе, 
3. васпитно дисциплинске мере, 4. текућа питања. 
Представљен рад тимова:Славко Завишин, Тим за безбедност, Тим за 
промоцију и маркетинг Зоран Стојачић, Тим за пројекте Љиљана Јовичин 
Благојевић и Маша Попара Конаков представиле пројекат “Еко-знак” 
Маријана Смиљанић Тим за самовредновање и Актив за развојно 
планирање. 
Директор др Станко Матић је истакао да смо ушли у међународни Темпус 
пројект. 
 
У објекту у Браће Рибникара отворене су нове свлачионице у сали за 
физичко и фитнес клуб у сарадњи са Високом пословном школом. 
 
ЈАНУАР 
 
Прослава Светог Саве, текст свечане Академије написао Јован Радојчин, 
режирала Лидија Крупљанин и Душан Марковић, а сцену је радила проф. 
Наташа Трајковић и Бранка Штрбац, поклоне за госте Јелена Вуковић и 
Бора Николић, хор је водила Александра Ђурић. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФЕБРУАР 
 
04.02.2014 
 
Дан борбе против рака, стручно предавање коме су присуствовали 
професори и ученици. 
 
Седница Наставничког већа са дневним редом: 1. едукација Наставничког 
већа у вези васпитно-дисциплинских мера и казни; 2. Едукација 
самовредновање; 3. извештаји комисија и тимова; 4васпитно 
дисциплинске мере и казне; 5. текућа питања 
 
Бојана Оторанов је представила законска решења када су у питању 
лакше и теже повреде радне обавезе. 
Резултате Тима за самовредновање је презентовала Маријана 
Смиљанић. Најслабије вредновани су школски програм и и годишњи план 
рада и настава и учење.  
 
Љиљана Јовичин Благојевић је присуствовала међународном семинару у 
Атини. 
Пламенка Лаћарац је презентовала нова законска решења везана за 
развојно планирење. Изабрани су нови чланови Тима за развојно 
планирање испред ученика: Дарко Тодоров и Милан Галић и чланови 
испред родитеља Гордана Меселчић и Јасмина Селаковић. 
Тим за превенцију насиља, Славко Завишин је истако да је договорено 
ношење акредитација. 
 
 
 
МАРТ 
 
07.03.2014. седница Наставничког већа са дневним редом: 1. едукација 
Наставничког већа, 2. сајт школе, 3. текућа питања 
Маријана Смиљанић о портфолиу. 
Тим за маркетинг је утврдио процедуру постављања садржаја на сајт 
школе. 
Школа је представљена на Сајму образовања: Маша Ковачевић и 
Драгана Јаковљевић су уредиле штанд. 
 
Марина Геци, Граф41 је освојила треће место на изложби радова у 
организацији омалдине “Jaзас-а” и Града Новог Сада и грдске Управе за 
здравство под називом “Зумирај ризик” 
 
14.03.2014. Градска смотра рецитатора. На коју се из наше школе 
пласирало седморо рецитатора, даље, на регионалну смотру су се 
пласирали: Јелена Багић,  Немања Шуштум, ученике је припремала 
проф. Радмила Сатарић, Никола Мрачајац, проф. Славица Белић, 
Милош Свилокос, проф. Бранка Срдић Живановић. 
27.03. промоција школе у Перлезу 
 



28.03.2014. 
 
 Седница Наставничког већа са дневним редом: 1. анализа успеха на 
крају трећег класификационог периода; 2. реализација свих видова 
наставе; 3. васпитно-дисциплинске мере; 4. текућа питања. 
 
 
АПРИЛ 
 
 
07.04.2014. Чачак, 25 Републичко такмичење геодетских и грађевинских 
школа Србије, освојене награде: прво место Полих Кристина примена 
рачунара у грађевинарству, Савић Момчило Грађевинске конструкције, 
Друго место Самарџија Владимир математика, треће место, Николић 
Весна, геодетска мерења и рачунања.  
 
16.04.2014. Милевини таленти наступ талентоване деце школе:Никола 
Глишић Дто31, Ђорђе Поповић  Шт31, Никола Милаковић Гео31, 
Маријана Спасојевић Граф41, Нена Црновчић Н11, Ђорђе Максимовић 
Граф15, Дамјан Миловац Н41, Урош Поповић Гео21, Тамара Војвновић 
Т23, Зорица Оташевић Т22, Петка Боројевић Т22, Бојана Голубовић 
Гео41. 
 
25.04.2014. седница Наставничког већа са дневним редом: 1. давање 
мишљења о кандидату за директора на основу расписаног конкурса. 
Афирмативно и позитивно о садашњем директору су говорили: Томислав 
Ткалац, Душан Марковић, Александра Радусиновић, Чеда Марковић, 
Ксенија Димитрић, Горан Ћаћић, Бранислав Дамјановић, Биљана 
Поповић,Радмила Сатарић.  
 
Државно првенство у спортској гимнастици је одржано 28.04.2014. и на 
њему су учествовали победници седам региона Србије. Наш тим је 
освојио прво место у саставу: Ђаковић Зоран Граф44, Марковић Ђорђе 
Граф44, Тишановић Срђан Н11, Обрадовић Лука Граф 21. 
 
Професор Свето Видић и професор Ђорђе Радовано су учествовали у 
организацији турнира у малом фудбалу који је реализован на отвореним 
теренима наше и Машинске школе. 
 
Од 26-28 априла 2014. у Сарајеву је одржано такмичење “Пословни 
изазов западног Балкана” на којем је у категорији 45 средњих школа и 80 
ученика учествовало три ученика наше школе као чланови тимова који су 
били најбољи на регионалним такмичењима. 
 
28-30.априла 2014. Двадесето такмичење кожарскио-текстилних школа 
одржано је у Новом Пазару. Освојене награде: прво место за иложбу 
ученичких радова, прво место Ива Конц Т33 у познавању текстилних 
материјала, прво место Милица Цимеша Т43 у моделовању и 
конструкцији одеће, друго место Теодора Арсић К42 у моделовању и 



конструкцији обуће, треће место Бојана Убовић К42 у моделовању и 
конструкцији галантерије. 
 
 
МАЈ 
 
27-29 мај у Врању, одржано је 19 Републичко такмичење ученика 
средњих школа Србије у подручју рада хемија, неметали, графичарство. 
Награде: образовни профил фотограф, Марина Геци прво место, Алекса 
Гајић треће место. Екипно фотографи прво место.Техничар графичке 
дораде Бојана Ковачевић прво место, екипно, друго место. Техничар за 
обликовање графичких производа Душан Бранков треће место, екипно 
треће место. 
 
30.05.2014. седница Наставничког већа са дневним редом: 1. 
верификација успеха четвртих разреда, поправних, завршних испита; 2. 
реализација свих видова наставе; 3. похвале и награде; 4. Именовање 
испитног одбора; 5. текућа питања, 6. избор чланова Школског одбора 
 
Похваљени су следећи ученици: Т41 Ћулибрк Биљана и Јокић Јелена, 
Т42 Шустић Тамара, Т43 Котуш Татјана, Цимеша Милица и Чудић Даница, 
К42 Мудри Аљоша, В41 Симић Драгана и Шарац Марко, В42 Јовић Невен 
А41 Новаковић Маријана, Маринковић Тина, Братић Јована, Х41 
Михајловић Даниел, Гео 41 Петровић александар, Козомора Горан, 
Ријевац Бранимир. 
За ђака генерације за текстилство изабран је Аљоша Мудри а за 
грађевину Симић Драгана, Вања Коплић Дто41 и  Екатарина бојанић 
Граф41. 
 
Љиљана Јовичин Благојевић је истакла да је школа потписала уговор за 
међународну сертификацију компјутерских знања и вештина која ће бити 
међународно призната. 
 
 
 
 
ЈУН 
 
06.06.2014. Матурско вече, хотел Парк 
 
 
09.06.2014. седница Наставничког већа са дневним редом: 1. 
верификација успеха завршних одељења трећег степена; 2. текућа 
питања 
 
16.06.2014. седница Наставничког већа: 1. верификација матурских и 
разредних испита; 2. верификација поправинх испита; 3 васпитно 
дисциплинске мере; 4. формирање испитног одбора; 5. развојно 
планирања; 6. текућа питања  



У оквиру Развојног планирања, координатор тима је обавестила 
Наставничко веће да ће мисија и визија школе бити окачена на огласне 
табле и да на то треба нарочито обратити пажњу. 
 
24.06.2014. седница Наставничког већа са дневним редом: 1. успех 
ученика првог, другог и трећег разреда; 2. похвале и награде; 3. васпитно 
дисциплинске мере; 4. реализација свих видова наставе; 5. текућа 
питања. 
 
Награђени ученици: В12 Стеван Дракулић, А21 Богдана Милетић, В21 
Зоран Петковић, Бобан Раднановић, Милан Тривуновић, В22 Петар Лукић, 
Х21 Бранко Поповић, Х21 Милица Ребић, Гео21 Даница Мазић, А31 
Татјана Дораш, Лана Јакшић, Митар Ковач, Кристијан Кнежевић, Ана 
Лугоња, Сања Миочиновић, Кристина Полих, Светлана Стевановић, 
Ивана Цицка; В32 Александар Ђорђевић, В31 Срђан Лулић, Тијана 
Трнинић; Гео31 Бора Савић, Ивана Симеуновић, Сузана Шормаз, Т12 
Невена Бабић, Изабела Сабо, Т32 Милица Петровић. 
 
Љиљана Јовичин Благојевић извештава Наствничко веће у вези пројекта 
који финансира Покрајински секратаријат “Активни распуст” и пројекат ће 
бити реализован у Мошорину. 
 
ЈУЛ 
 
 
04.07.2014. упис првих разреда 
 
 
Седница Наставничког већа са дневним редом: 1. верификација уписа; 2. 
подела задужења и старешинстава; 3 активности до краја школске године; 
4. школски динар; 5. текућа питања 
 
10.07.2014. други уписни круг 
 
 
АВГУСТ 
 
20.08.2014. Наставничко веће, дневни ред: 1. подела предмета и 
одељенска старешинства; 2. извештај о раду школе; 3. текућа питања 
 
Умро је професор Милан Татић. 
 
27.08.2014. Наставничко веће: 1. верификација ванредних, поправних, 
разредних испита; 2. календар рада за школску 2014/2015.; 3. Текућа 
питања 
У разреду Гео41 17 ученика је уписало факултет.  
 
29.08.2014. пријем првака. 



29.08.2014. Наставничко веће: 1. верификација поделе предмета; 2 
верификација матурских и завршних испита; 3. школски план; 4. 
активности стручних већа; 5 текућа питања  
 
План рада школе је изнела Маријана Смиљанић. Формиран је Тим за 
стручно усавршавање који чине: Славица Белић, Богданка Јаковљев, 
Тања Јованов, Тања Дражић, Ђурђина Кокић, Светлана Вајнбергер 
Михељчић, Татјана Ткалац Недомачки, Јелена Вуковић, Мирослава 
Дедин, Бибијана Лонцо, Марина Ћосић, Бранислав Дамјановић, Маша 
Ковачевић 
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