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Кула, 25.12.2017. 



У циљу побољшања безбедности и смањења насиља у школи током другог  квартала 
реализоване су следеће активности: 
 

- Крајем октобра и почетком новембра - Радионице о трговини људима. 
Радионице је реализована Тамара Јовановић,  волонтер Црвеног крста у Кули 

РЕДНИ 
БРОЈ 

ДАТУМ 
ОДРЖАВАЊА 
РАДИОНИЦА 

ОДЕЉЕЊЕ МЕСТО 
ОДРЖАВАЊА 

1. Четвртак ,26.10.2017. I /3 библиотека 
2. Четвртак ,26.10.2017. I / 2 библиотека 
3. Четвртак ,26.10.2017. I / 1 библиотека 
4. Четвртак ,2.11.2017. I /5 библиотека 
5. Четвртак ,2.11.2017. I / 4 библиотека 

 
 
07.11.2017.  одржане су две радионице "Хавер Србија" за ученике трећих разреда. 
Поводом 9. новембра, дана када се сећамо Ноћи погрома који се десио широм Немачке и 
Аустрије 1938. године и који је био усмерен против јеврејских грађана, у нашој школи су 
одржане две радионице. Соња Виличић директорка „Хавер Србија“ непрофитне, 
невладине, образовне организације грађанског друштва, која промовише разнолико и 
инклузивно друштво у Србији и Мила Стојановић, чланица организације, су одржале две 
радионице са ученицима и наставницима. Радионице су биле интерактивне. Водитељке 
радионица су на занимљив и за ученике пријемчив начин, говориле о нацистичкој 
идеологији и антисемитизму и о антијеврејским законима, о процесу и догађајима који су 
претходили Ноћи погрома. Почели смо Хавер радионицама, а активности наставили у 
учионицама. 
На часовима енглеског језика и српског језика и књижевности, у сарадњи и корелацији 
садржаја, наставника Александре Секулић и Иване Илић, говрило се о Холокаусту на 
основу биографије израелског песника Дана Пагиса и његове поезије. Активности су 
изведене у два одељења првих разреда (I1 и I3). У склопу активности инспирисаних 
тешком темом Холокауста, наставник српског језика и књижевности Александра Секулић, 
у поменутим одељењима првог разреда и у два одељења трећих разреда (III1 и III3), 
одржала је на два школска часа радионице користећи материјал Јад Вашем 
центра, «Beyond the seen».  
 
07.11.2017. у организацији “Националне возачке академије“ и саобраћајне полиције ПУ 
Кула, а у сарадњи са средњим школама из региона, одржана је једнодневна обука младих 
возача у оквиру програма “Живот за младе возаче“. Из Економско-трговинске школе у 
Кули обуку су похађали и завршили Милица Мартић и Филип Арсенијевић, ученици IV/4 
одељења, образовног профила економски техничар.  
 
17.11.2017. ученици одељења II-4, образовни профил економски техничар, заједно са 
одељењским старешином Снежаном Делић, угостили су на ЧОС-у ученике СТШ 



“Михајло Пупин“, одељење друге године, образовни профил електротехничар, као и 
њиховог одељењског старешину Славицу Голубовић. Ученици су се упознали и дружили, 
организована је томбола за госте и договорена узвратна посета наших ученика СТШ 
“Михајло Пупин“. 
 
23.11.2017. у просторијама Народне библиотеке у Кули, ученицама наше Економско-
трговинске школе у Кули, уручене су награде за радове послате на литерарни конкурс 
који је организован у оквиру манифестације „Месец књиге“. Прву награду освојила је 
ученица Јелена Вукићевић II2 за рад „Ризница успомена у звезданој прашини“, другу 
награду Вања Хорват IV4 за рад „Рана на срцу која још није зарасла“ и трећу награду, 
Милица Мартић IV4 за рад „Вашар у Тополи“. Овогодишњи селектор Весна Јаковљевић, 
проф. српског језика и књижевности, уручила је пригодне награде и изразила своје 
задовољство због радова који су пристигли на конкурс. Догађај је увеличала песникиња 
Јелена Зарубица. 
 
22-25.11.2017. у Београду је одржан 12. Међународни сајам етно хране и пића, на коме је 
учествовало 400 произвођача из Србије, Индије, Грчке, Пољске и Републике Српске. 
На штандовима учесника представљено је више од 2000 различитих производа најчешће 
ручне израде од органски гајених сировина. 
Подршку  у организацији, одласку и боравку на Сајму, нашој школи дали су: Привредна 
комора Сомбор и Локална самоуправа општине Кула, која је обезбедила додатна 
финансијска средства, као и многобројни спонзори. 
Наша школа је узела учешће на Сајму са својим производима припремљеним у Ђачкој 
радионици. Школу су на Сајму представљали ученици Зоран Капларски и Димитрије 
Јањић, Марина Џакула, директор школе, наставница практичне наставе Слободанка 
Милић и координатор практичне наставе, Рада Јанковић. 
Асортиман који су представници наше школе изложили на Сајму био је широк и 
разноврстан у складу са традиционалним и аутентичним производима из нашег краја. 
Посетиоци су се уверили у умешност наших ученика и наставника у припремању 
производа. Осим поменутих наставника у припреми производа за Сајамско представљање 
учествовали су и други наши ученици и наставнице Негослава Јакић и Марина Маленица. 
Наша школа је добила Специјално признање у робној групи хлеб, пециво, тестенине и сл. 
за производ ситни колачи. 
 
24.11.2017. године у Београду у организацији БОШ-а, организована је  КОНФЕРЕНЦИЈА 
О КАРИЈЕРНОМ ВОЂЕЊУ И САВЕТОВАЊУ, којој су присуствовале Јасмина Ђурковић 
и Роса Савић чланови Тима за каријерно вођење и саветовање. Циљ Националне годишње 
конференције, је да укаже на потенцијал каријерног вођења за превенцију осипања 
ученика, као и који су то најбољи механизми за подршку каријерном развоју ученика у 
програмима учења кроз рад. На овај начин се жели да да подстицај унапређењу квалитета 
услуга за каријерно вођење и саветовање у средњим школама. 
30.11.2017. одржан је огледни час "Сеобе Милоша Црњанског у е-алатима" поводом 
четрдесете годишњице пишчеве смрти. Ученици III3 смера финансијски администратор су 
огледним часом који је био јаван, обележили овај јубилеј, након једномесечних 
пројектних активности на читању и истраживању о писцу и делу. Носиоци часа су били 
сви ученици овог одељења који су према истраживачким задацима читали дело, 
истраживали и креирали садржаје и резултате својих истраживања и промишљања у 
бесплатним е-алатима и програмима. Огледни час је урађен према припреми професорке 
српског језика и књижевности мр Снежане Клепић из Средње техничке школе Сомбор, са 
изменама и прилагођавањима интересовањима, спососбностима и могућностима ученика 



наше школе, које је у концепт часа унела професорка српског језика и књижевности 
Александра Секулић. 
 04.12.2017. бесплатна трибина Народне банке Србије за ученике ЕТШ Кула. У препуном 
холу наше школе, сараднице Народне банке Србије, Валерија Санадер и Надежда Тот, 
одржале су предавање за младе у оквиру активности које Народна банка Србије спроводи 
на плану финансијске едукације грађана, а посебно младих. Реч је о едукацији о 
финансијским услугама из области банкарства, осигурања, финансијског лизинга и 
добровољних пензијских фондова, односно, о услугама које пружају финансијске 
институције чији је супервизор Народна банка Србије. 
04.12. - 08.12.2017. Ученица наше школе Милица Бабић II/2 , као волонтер Црвеног крста 
у Кули,  је у октобру била на обуци за предавача о болестима зависности. Током  децембра 
Милица је стечена знања пренела путем  радионица ученицима првог разреда наше 
школе. Милица ће током другог полугодишта наставити са реализацијом радионица, на 
ЧОС-у, у другом и трећем разреду. 
 
15.12.2017. Поводом акције “Новембар о Холокаусту“ одржан је јавни-огледни час 
„Кафкин Процес у светлу Холокауста“ у одељењу III-1, предметни наставник Александра 
Секулић. 
 
20.12.2017. Одржана је пројекција филма „Кад сване дан“ Горана Паскаљевића на тему 
Холокауста, у одељењу I-4, предметни наставник Александра Секулић. 
 
Током новембра и децембра месеца едукатори  из  Завода за јавно здравље – Сомбор 
одржали  су радионице о штетности употребе психоактивних супстанци . Радионице су 
трајале два школска часа и у овом циклусу обухваћени су ученици следећих одељења: 
- Среда,  15.11.2017. 1 и 2 час у II / 1 
- Понедељак,  4.12.2017. 6 и 7 час у II / 3 
- Понедељак,  11.12.2017. 4 и 5 час у IV / 4 
Сарадња са Заводом за јавно здравље се наставља у другом полугодишту, када ће се 
реализовати наредне планиране радионице. 
 Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања у другом кварталу  имао 
је  пет  састанака на којима су анализирана актуелна дешавања у вези безбедности ученика 
у школи.  
 
На основу  документације Тима и евиденције прикупљене од одељењских старешина  
састављен је извештаj о насилним ситуацијама за други  квартал и прво полугодиште, 
школске 2017/2018. године.  
 
Извештаји  у прилогу.                                                  
 

Координатор тима за заштиту ученика од 
      насиља, злостављања и занемаривања: 
       
            ______________________________ 
       (Александар Шуша)  



 
 


