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Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у Економско-
трговинској школи у школској 2018/2019. години чине следећи чланови:  

1. Александар Шуша, наставник економске групе предмета – координатор тима, 
2. Марина Џакула - директор школе,  
3. Мирјана Бојанић - педагог школе,  
4. Наташа Вујовић Радовић - секретар школе,  
5. Марина Маленица, наставник посластичарства 
6. Тања Симуновић Тулић, наставник српског језика 
7. Драгомир Путник, члан Савета родитеља ЕТШ Кула, 
8. Милорад Бундало, члан привременог Школског одбора ЕТШ Кула 
9. Тијана Вујовић, ученица I-2 одељења, представник ученичког парламента 

 
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања израдио је 
Програм за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у Школи за 
ову школску годину,  који је саставни део Годишњег плана рада Школе. 
 
Програмом заштите су дефинисане превентивне активности, као и кораци и процедуре у 
поступању у заштити ученика од насиља.  
 
Програм заштите ученика од насиља има као општи циљ унапређивање квалитета живота 
ученика у школи применом мера превенције, ради стварања безбедне средине, и мера 
интервенције у ситуацијама када се јавља дискриминација, насиље, злостављање и 
занемаривање ученика. 
Чланови Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 
донели су План рада Тима за ову школску годину у оквиру кога је утврђена динамика и 
носиоци активности.  
У циљу побољшања безбедности и смањења насиља у школи током првог квартала 
реализоване су следеће активности: 

* Током септембра: 
 - На првом родитељском састанку одељењске старешине су упознале родитеље са 

Начином правдања изостанака ученика, Кућним редом, Правилником о васпитно-
дисциплинској одговорности ученика, Правилником о оцењивању, Протоколом о 
поступању у случајевима насиља, злостављања и занемаривања, као и са постојањем Тима 
за каријерно вођење и саветовање. 
 - Одељењске старешине  су на ЧОС-у упознале  ученике са њиховим правима и обавезама, 
са правилима понашања у школи, са васпитним и васпитно-дисциплинским мерама за 
неизвршавање радних обавеза, са постојањем Тима за заштиту од дискриминације, 
насиља, злостављања и занемаривања, као и процедурама и мерама заштите.  
 



- Педагог школе и координатор Тима за заштиту ученика од насиља направили  су списак 
чланова Тима и место и време где им се ученици могу обратити и затражити помоћ. 
Списак је истакнут на огласној табли школе и  постављен на сајту школе. 
 
- 12.09.2018.  Економско-трговинску школу посетио је Председник општине Кула Велибор 
Милојичић. 
- 29.09.2018. Наставници и ученици Економско-трговинске школе су заједно реализовали 
акцију озелењавања простора школе. 
- током септембра реализована је успешно хуманитарна акција „ПРИКУПЉАЊЕ 
ШКОЛСКОГ ПРИБОРА“  у Економско-трговинској школи. Ученици и наставници су 
према својим могућностима, донели школски прибор у виду свеске, оловке, бојице, 
гумице и слично. Прикупљени прибор је уручен ученицима из осетљивих група.   
 

* Током октобра : 

- 30.09. до 06.10.2018. у оквиру пројекта „ETS KULA ICT DEVELOPMENT“ Економско-
трговинске школе који је одобрен у мају месецу текуће године од стране Фондације 
Темпус, финансираног из средстава ЕУ, троје запослених из наше школе – Мирјана 
Бојанић, Јасмина Ђурковић и Ливиа Јухас похађали су обуку „Virtual Campus“ у 
партнерској установи Inercia Digital SL у Шпанији. Пројекат подразумева одлазак још 
троје наставника на обуку у ову установу у децембру текуће године. Партнерска 
организација Инерциа Дигитал (Inercia Digital SL) из Aljaraque, Huelva, у Шпанији је 
фокусирана на обуку и иновације у погледу дигиталних вештина и има капацитете и 
искуство на европском нивоу. Циљ пројекта је унапређење ICT-а у раду школе, појачана 
сарадња са партнерима из других земаља, а све то кроз развој компетенција наставника, 
имплементацију нових наставних метода, развијање свести о процесу доживотног учења 
као и развој креативности, иновативности и предузетничког духа. 
- 03.10.2018. На општинском такмичењу у стоном тенису, одржаном у Руском Крстуру 
нашу школу су представљали ученици Владо Ђурица и Петар Капларски, предвођени 
наставником Предрагом Милисављевићем. Наступили су у појединачној и екипној 
конкуренцији. У појединачној конкуренцији ученик Петар Капларски је заузео треће 
место, Владо Ђурица је био четврти. У екипној конкуренцији, Економско-трговинска 
школа заузела је друго место. 
- 04.10.2018. На општинском такмичењу у атлетици, одржаном у Црвенки, под вођством 
наставника Предрага Милисављевића, у мушкој конкуренцији нашу школу су 
представљали:  Лазар Савић 100 метара  Његош Несторовић 1000 метара 
У женској конкуренцији:  Душица Зелић 100 метара  Марија Остојић 400 метара 
Сви ученици су освојили прво место у својој дисциплини и пласирали се на окружно 
такмичење.  
- 05.10.2018. одржан је јесењи крос на стадиону „Милан Средановић“ на коме је 
учествовало 263 ученика наше школе. 



- Током прве недеље октобра обележена је „Дечија недеља“, кроз различите активности 
ученичког парламента као што су: прикупљање књига за потребе школске библиотеке, 
акцију „у туђим ципелама“ где су ученици имали задатак да један час буду у улози 
професора, као и кроз подсећање на права и обавезе ученика. 
- 09.10.2018. Национални центар европске мреже за подршку каријерном вођењу и 
саветовању Euroguidance, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког 
развоја и Министарством омладине и спорта, уз подршку амбасаде Републике 
Бугарске, организовао је шесту националну конференцију „Каријерно вођење и 
саветовање у Републици Србији и Европи“ –  у Београду, у хотелу „Метропол“. 
Конференција је представила изузетну прилику за размену информација и унапређење 
сарадње свих актера у систему каријерног вођења и саветовања у Републици Србији. 
Из Економско – трговинске школе конференцији  су присуствовале Оља Миросављев, 
координатор и Роса Савић члан Тима за каријерно вођење и саветовање. 
- 12.10.2018. Одржане су радионице у оквиру пројекта “Организуј се за заједницу“ са 
циљем имплементације програма Омладинска престоница Европе - Нови Сад 2019., где су 
се ученици наше школе додатно мотивисали и снажили за активно учешће у друштвеном 
животу. 
- 18.10.2018. заинтересовани ученици наше школе имали су прилику да у просторијама 
градске организације Црвеног крста Куле послушају предавање на тему „Трговина 
људима“. 
- 20.10.2018. у оквиру манифестације "Дани бундеве" нашу школу су представљали 
ученици образовног профила Посластичар, заједно са наставницима практичне наставе, 
који су успели да освоје треће место у конкуренцији производа од бундеве. 
- 24.10.2018. Поводом Светског дана здраве хране др Саша Илин је за ученике, чланове 
Ученичког парламента, одржао предавање на тему „Правилна исхрана“. 
- 26.10.2018. ученици седмог и осмог разреда О.Ш.“Иса Бајић“ у оквиру предмета 
домаћинство посетили су школски ресторан наше школе. 
 
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у првом 
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 први  квартал  школске 2018/2019.  
године.  
    
Извештај у прилогу.                               
 
         Координатор Тима 
                                                                   дипл.ек. Александар Шуша 

 
 


