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БАЗЕ ДОБРЕ ПРАКСЕ - ПОСТИГНУЋА 
 

 

Министaрство просвете Републике Србије, „Светосавска награда“ 2021. 

ЗУОВ, „Успешне ваннаставне активности у свим школама и домовима ученика у 

Републици Србији“ (најпопуларнија активност средњошколаца у бази ЗУОВ) 

ГИЗ, „Билтен добре праксе“, дуално образовање (ВЕТ пројекат Влада Немачке и 

Србије, немачког инвестиционог фонда ГИЗ) 

МЕНСА, активности (више огледних и угледних часова у бази), и награда за 

иновативне наставне методе поводом „Дана интелигенције“ 

Влада АП Војводине, „Таленти“ (база даровитих ученика и њихових ментора, 

Лауреат) 

 

 

  

 



 
 

 

 

Ивона Јовановић, финансијски администратор 

(практикант “iSerbia”) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Школска новинарска секција, у најбољем случају, интервјуише директора своје школе, 

а ја сам, уз мању помоћ свог професора, одрадила свој први интервју са др Соњом 

Јовановић, међународном HR директорком која координира радом запослених у чак 30 

земаља у свету, у компанији, која је више година за редом најпопуларнији светски 

послодавац“. 

 

„Током свог четворогодишњег школовања, била сам учесник 

бројних едукација и такмичења, од такмичења у 

организацији „Достигнућа младих“, „Сингидунум“ и 

„Метрополитан универзитета“, до радионица код 

најпопуларнијег светског послодавца „Ernst & Young”. 

 

Крај школовања обележила ми је пракса у “iSerbia ” 

(омладинска новинска агенција, у топ 5 портала у категорији 

„Образовање и наука“), кроз коју сам имала прилику да 

научим основе новинарства и да интервјуишем неке од 

највећих лица из света бизниса." 

 

 
 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Александар Грујић – од трговца до менаџера безбедности! 

 

 

"Завршио сам средњу Техничку школу „Миленко Веркић Неша“, 

смер трговац. За време мог школовања, веровао сам да ми иста 

није потребна, посматрао сам живот из другог угла. Било ме је 

тешко, скоро немогуће заинтересовати за било какве наставне 

активности... Тада се, сећам се, један мој професор  трудио да ме 

заинтересује за школу, поготово за академски живот касније. 

Опирао сам се томе, говорећи како то није битно, како живимо у 

друштву у ком су срозани сви системи вредности, и како је данас 

све исплативије од било ког факултета. Био сам сигуран да је тако. 

Но, он није одустао од те, по многима глупе идеје, да усмери 

једног ученика трговачке школе на факултет.  

 

Скоро да није било часа, да се нисмо дотакли теме студија, иако сам тада одбијао све 

то. По завршетку 3. године средње школе и месец дана рада на првом послу увидео сам 

да живот није толико једноставан као што сам до тада мислио.  

 

Одлучио сам се да упишем 4. степен ванредно. 

 

Паралелно са тим, заинтересовао сам се за литературу аутора попут Кисинџера, 

прочитао сам "Владалац" од Макијавелија и много сличних садржаја који се баве 

тематиком права, државе и њене безбедности. Уз подстицај околине, одлучио сам се да 

пробам да упишем безбедност....  

 

Спремио се за пријемни и некако "упао" у све то. Наравно, није било лако, поготово у 

почетку, без неке претеране радне навике али и до тада непознате жеље за успехом и 

знањем, доказивањем себи и околини да могу, да није тешко... 

 

Сада сам менаџер безбедности и планирам мастер на Економском факултету." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Александра Бакић, ђак генерације 2016/17. практикант 

„Народне банке Србије“ 

"Моје име је Александра Бакић, завршила сам средњу Техничку школу ,,Миленко 

Веркић Неша“, смер економски техничар, као ђак генерације 2016/2017. и уписала 

Економски факултет у Београду са 100 бодова.  

Тренутно обављам праксу у “Народној банци Србије”, и студент сам 4. године 

Економског факултета у Београду на смеру Рачуноводство, ревизија и финансијско 

управљање. Знања која сам стекла у средњој школи, нарочито из стручних предмета 

попут рачуноводства и основа економије помогла су ми да на пријемном испиту за 

факултет освојим максималних 100 поена, као и да са минималним трудом положим 

ове испите на факултету и то са високом оценом. Дисциплина, и начин рада који 

практикује професорица основа економије, Јасминка Чанковић, били су одлична 

припрема за оно што ме је сачекало на факултету, док су ми начин размишљања, и 

логика којом нас је научила нашаа разредна, Љиљана Тошовић, у многоме, помогли у 

полагању свих рачуноводствених предмета. 

Разна такмичења, која су захтевала презентационе вештине, као и рецитаторска 

такмичења на којима сам учествовала током школовања, а за која ме је припремао 

професор Предраг Усорац, помогла су ми у развоју самопоуздања, и технике 

изражавања, што ми је касније донело огромне бенефите, како на факултету, тако и на 

пракси коју тренутно обављам.  

Током средње школе, поред редовних обавеза имала сам довољно времена и за 

дружење и изласке, и за ваннаставне активности (моје песме су објављене од Аустрије 

до Аустралије, ушла сам у базу ЗУОВ „Успешне ваннаставне активности“, у ГИЗ 

„Билетн добре праксе“, била на пријемима код Председника Србије, Председавајућег 

САНУ, код Краља Александра II Карађорђевића, у Влади Србије)..." 

 

 



 
 

 

 

Емилија Бастајић ФСУ, најмлађи практикант „EY” 

  

 

 

                                                          

 

"Била сам најмлађи практикант најпожљнијег светског послодавца, заједно са својом 

другарицом из школе, Николином Николић, и студентима и постдипломцима, који су 

прошли строгу “EY”селекцију. Шта више, нама је пракса понуђена, јер сам (као 

малолетна, и једини средњошколац) била вођа тима у решавању пословне студије 

случаја за студенте и постдипломце, коју је задао словеначки „Mercator“ (мој тим је био 

једини из Србије, који се пласирао у финале такмичења, уз тимове из Словеније и 

Јужне Кореје), а чланови тима ја, и бивши ученици ,,ТШ Миленко Веркић Неша“,  

тадашњи успешни студенти – Ненад Стојаковић и Јован Савић. Освојили смо 2. место, 

потписали споразуме о сарадњи са две школе у Љубљани, били на пријему код Жупана 

Љубљане и пријему у Амбасади Републике Србије. 

 

У припреми за такмичење смо остварили сарадњу са ревизорским кућама „Еrnst & 

Young“ (консултације је држала директорка људских ресурса др Соња Јовановић) и 

„КПМГ“, факултетом ,,ФОН“ (предавање Андреје Срећковића, светског правака у 

Ослу) и са др Срђаном Крчом, најбољим инжињером Ирске (2007). По повратку са 

такмичења, о нашем успеху је објављено 20 чланака у 3 државе. 

 

Уврштена сам у ГИЗ „Битен добре праксе“, базу ЗУОВ „Успешне ваннаставне 

активности“, била један мандат члан „Планела младих саветника“ Републичке 

Поверенице за заштиту равноправности и имам просек 10,00 на “ФСУ” Београд.  

 

Др Дражен Марић (Економски факултет Суботица), о нашем тиму:  

 

„Мој лични утисак о Емилији и Николини је да се ради о двема изузетним младим 

девојкама, максимално креативним, аналитичним, паметним и лепо васпитаним, пред 

којима је сјајна будућност. Честитам на успеху, како њима, тако и свим онима који су 

их учили и васпитали – њиховим породицама и њиховим наставницима и 

професорима“. 

 

 



 
 

  

Тамара Китић, туристички техничар, ђак генерације 

2014/15. 
Завршила сам средњу ТШ ,,Миленко Веркић Неша“ у Пећинцима, смер туристички 

техничар, као један од два ђака генерације шк. 2014/2015 године. Поред велике жеље да 

останем у сектору туризма, у последњем тренутку сам одлучила да даље школовање 

наставим на Факултету безбедности, Универзитета у Београду. 

 

Током студија имала сам прилику (поред предавања на факултету), да стичем знања и 

на разним курсевима и обукама. Први је био курс о људској безбедности, а након њега 

интердисциплинарни курс у организацији ОЕБС-а ,,Global corruption, global crime and 

international legal responses“. Убрзо после тога,  имала сам прилику да похађам и 

Регионални тактички курс о цивилно-војној сарадњи који је реализован од стране 

Генералштаба ВС и Амбасаде Канаде.    

 

Теоријска знања стечена на факултету, имала сам прилику да применим током 

међународне студентске праксе на „Факултету безопасности“, Московском државном 

обласном универзитету у Москви. Током студија, у оквиру „Клуба студената Факултета 

безбедности“, била сам председник секције за академске активности. Па сам, током 

141. заседања Скупштине Интерпарламентарне Уније, била официр за везу, где смо 

дочекивали, и комуницирали са делегацијама држава из целог света!    

 

Ја сам и поносни полазник  27. генерације „Студија будућности“ (БОШ), где је 

публикован мој завршни рад – предлог практичне политике на тему ХПВ вакцинације, 

који сам урадила заједно са колегиницом Катарином. 

 

Учествовала сам у организацији националног симпозијума ,,Безбедност у здравству“ са 

„Институтом за стандардизацију Србије“ и „Центром за анализу ризика и управљање 

кризама“. Поседујем лиценцу за израду Процена ризика од катастрофа и управљање 

ванредним ситуацијама.  

 

Након завршених основних студија, усавршавање сам наставила на 

мултидисциплинарним студијама Универзитета у Београду – смер Тероризам, 

организовани криминалитет и безбедност. Тренутно сам стажиста “ISAC” фонда 

Центра за међународне и безбедносне послове, где сам имала прилику да учествујем у 

изради полугодишњих, и годишњих извештаја о усаглашавању Србије са 

спољнополитичким декларацијама, и мерама ЕУ.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Милош Татић, индустријски механичар  

 

"Зовем се Милош Татић, завршио сам 

средњу Техничку школу ,,Миленко 

Веркић Неша“, смер индустријски 

механичар. Прва сам генерација овог 

смера и уједно дуалног образовања у 

Србији, учесник сам ,,ВЕТ'' – 

Међународне конференције о средњем 

стручном образовању пред  којом сам 

представио прву генерацију дуалног 

образовања у Србији.  

 

Током образовања у средњој школи 

стекао сам довољно знања неопходног 

за усавршавање у компанији у којој 

сам обављао праксу.  

 

Запослени компаније ,,Robert Bosch’’ су пре свега били вољни да нас као тадашње 

ученике прихвате као своје будуће колеге. Такође, били су више него вољни да нам 

помогну око практичног дела наставе на машинама у погону производње.  

 

На практичну наставу смо ишли по моделу (тада јединственом у Србији) који 

подразумева три месеца учења кроз рад у компанији у другој и два пута по три месеца у 

трећој години школовања. Захвалан сам компанији јер је подржала овакав систем 

образовања и поносан сам на своје другаре јер смо сви били више него квалификовани 

да након школовања добијемо прилику да радимо у компанији! 

 

Школовање  у Пећинцима додатно је 

унапредило реновирање радионице 

за машинске смерове, као и увођење 

нових стручних кадрова, тако да се 

велики број ђака интересује за упис  

у нове смерове, који су успешно 

спроведени кроз дуално образовање. 

 

Ово је сјајна прилика за младе да 

стекну знање и способности за даље 

усавршавање кроз рад у 

компанијама. Такође, саветовао бих 

све младе особе да након овог 

система школовања наставе своје 

усавршавање у вишим школама или 

факултету!" 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


