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

* Током марта: 
 

18.03.2018. одржано је Окружно такмичење из страних језика (енглеског и немачког) у 
Гимназији ,,Вељко Петровић’’ у Сомбору. На овом такмичењу учествовали су следећи 
ученици наше школе: Ивана Влајић из одељења 4-4, Јелена Вранеш из одељења 4-1, 
Стеван Хорн из 4-2, Владана Радовић из 4-3 (енглески језик) као и Маша Водалов из 4-2 
(немачки језик).  
Од поменутих ученика на републичко такмичење из енглеског језика су се даље пласирале 
Јелена Вранеш из 4-1 којој предаје проф. Ивана Илић и Ивана Влајић из 4-4 којој предаје 
проф. Ливиа Јухас. Обе ученице су на окружном такмичењу освојиле треће место са по 32 
бода од укупно 40.  
 
24.03.2018. године, у Средњој стручној школи у Црвенки одржано је општинско 
такмичење из историје. На такмичењу су учествовали ученици: Средње стручне школе из 
Црвенке,  гимназије „Петро Кузмјак“ из Руског Крстура и Економско-трговинске школе из 
Куле. 
Прво место је освојила ученица наше школе Милица Бабић II-2. Ментор наше ученице је 
професор историје, Зоран Јанковић.  
 
30.03.2018. године на Универзитету EDUCONS – Сремска Каменица,  одржано је 
такмичење за стипендије  намењено средњoшколцима. На такмичењу је у првом кругу 
учествовао 321 средњoшколац из Републике Србије и Републике Српске из 56 школа. 
У финалу такмичења је било 150 такмичара, а подељене су 32 стипендије на 8 факултета. 
Анђела Радумило ученица Економско – трговинске школе, одељења IV-1, образовни 
профил комерцијалиста, освојила је четврто место и стипендију у износу од 30% од 
укупног износа школарине на студијском програму Пословна економија. 
 
 
 

* Током априла: 
 

14.04.2018. одржано је републичко такмичење из енглеског језика у Шестој београдској 
гимназији у Београду. Организатор такмичења је Друштво за стране језике и књижевности 
Србије. Право учешћа су имали сви ученици четвртог разреда средње школе који су на 
Окружном такмичењу освојили једно од прва три места. Међу њима су и две наше ученице 
које су освојиле треће место на одржаном окружном такмичењу из енглеског језика у 
Сомбору, и то: Јелена Вранеш из одељења IV-1 и Ивана Влајић из одељења IV-4  
Само такмичење се одвијало у две категорије (општој у којој су учествовале ученице наше 
школе) и специјалној. Први део такмичења је имао три дела (провера читања, слушања и 
тест из граматике и вокабулара). Састављач теста је била катедра за англистику 
Филолошког факултета у Београду. Од укупно 425 учесника, свега 32 ученика је остварило 
довољан број бодова за пролазак у завршни усмени део такмичења. Ученице наше школе 
нису успеле да се пласирају у финални део, али су оствариле солидан разултат.  
 
 



16.04.2018. Тим ученика наше школе из одељења IV-4, економски техничар, освојио је 
треће место на такмичењу у решавању студије случаја које је организовао Економски 
факултет у Суботици. Тим су сачињавале Кристина Варга, Марија Васиљевић и Милица 
Мартић, а стручну помоћ им је пружила њихов одељењски старешина и наставник 
економске групе предмета Гордана Секе. На свечаној манифестацији  „Дани отворених 
врата Економског факултета у Суботици“  која је одржана у Новом Саду, продекан за 
основне и мастер студије  проф. др Александар Чучковић је поделио награде победницима. 
 
26.04.2018. ученици и наставници наше школе одржали су огледни час «Сетите се моји 
мене јер ме више нема» поводом Дана сећања на жртве холокауста, геноцида и других 
жртава фашизма у Другом светском рату, који се иначе у нашој земљи обележава сваке 
године 22. априла. Тематика часа била је у вези са Другим светским ратом, ратовима 
уопште, страдањем, људском патњом, смрћу, надањима, слободом, животом уопште, 
љубављу, обновом, људским и моралним вредностима. Циљ је био да се обнове сећања на 
страдале током ратова кроз приказивање појединачних људских судбина, оних истинитих, 
документованих и оних уметнички уобличених, а према истинским патњама које су током 
кланице Другог светског рата проживели и преживели стварни људи. 
 
26.04.2018. наставнице практичне наставе: Марина Маленица и Негослава Јакић, ученица 
II-6 Кристина Кираљ и директорка школе, Марина Џакула,  присуствовали су Фестивалу 
националних кухиња у Сомбору. Ова манифестација се сваке године,  традиционално,  
одржава  у Економској школи у Сомбору. Наша школа се одазвала позиву домаћина да 
поново учествује на овој манифестацији, после паузе од неколико година. Поред наше 
школе на Фестивалу националних кухиња су учествовали: Школе из Сомбора и 
угоститељска предузећа из Сомбора , где ученици обављају блок и практичну наставу. 
 
26.04.2018. на окружном такмичењу у атлетици одржаном у Сомбору, Дајана Сабо, 
одељење II-5, освојила је треће место у трци на 100 метара, док је Станислава Ковачевић, 
одељење IV-1 освојила прво место у скоку у даљ. 
 
28.04.2018. у Гимназији ,,Вељко Петровић’’ у Сомбору одржано је окружно такмичење из 
историје. На такмичењу је учествовала ученица наше школе Милица Бабић, одељење II-2, 
која је освојила прво место, али због недовољног броја бодова није успела да се пласира на 
републичко такмичење из историје. 
 
 
 

* Током маја: 
 
 
11.05.2018. волонтери омладине ЈАЗАС-а, су одржали радионице на тему „ХИВ“ и 
„Болести зависности“. Ученици наше школе угостили су вршњачке едукаторе из Новог 
Сада  и Србобрана, који су им пружили могућност да се информишу о све више присутним 
проблемима полно преносивих болести и ХИВ-а. Укупно је одржано 18 радионица од 
којих 10 на тему ХиВ-а и полно преносивих болести, док је 8 радионица одржано на тему 
болести зависности. Радионице је организовала омладина ЈАЗАС-а Кула, у сарадњи са 
омладином ЈАЗАС-а Нови Сад. 
 



11.05.2018.г. ученици наше школе учествовали су на пролећном кросу, на Вашаришту. 
Крос је организован у склопу манифестације Пролећни крос РТС-а. Ученици су трчали у 
четири категорије, прва: девојке првог и другог разреда; друга: момци првог и другог 
разреда; трећа: девојке трећег и четвртог разреда; и четврта категорија: момци трећег и 
четвртог разреда. Крос су организовали наставници физичког васпитања Дубравка 
Бојовић, Предраг Милисављевић и Веселин Ђурковић.  
 
14.05.2018. у оквиру пројекта „Матура 2018. године“ предавачи из МУП-а  су, за 
матуранте  наше школе, одржали предавање о  школи  без дроге и насиља, као  и о 
безбедности у саобраћају. Предавање је одржано у холу новог дела школе. 
 
18.05.2018. поводом обележавања Светске недеље безбедности саобраћаја на путевима, 
Апатинска пивара је, уз подршку локалних општина и градова, организовала тренинге 
безбедне вожње за сто матураната из Апатина, Оџака, Куле и Сомбора у центру НАВАК. 
Ови тренинзи имали су за циљ да што више пунолетних средњошколаца, који поседују 
возачку дозволу, прође кроз тренинге безбедне вожње, научи да препозна и реагује на 
опасности током вожње и стекне реално возачко искуство. С обзиром да статистика 
показује да је највећи узрок саобраћајних незгода у којима учествују млади возачи 
превелико самопоуздање и мањак искуства, Апатинска пивара у сарадњи са Управом 
саобраћајне полиције настоји да превентивно делује и омогући младим возачима да кроз 
овај тренинг стекну нова знања и вештине када је реч о безбедном управљању возилом. 
Овом приликом из наше школе у овој акцији је учествовало девет ученика четврте године 
из одељења IV2, IV3 i IV4. 
 
21.05.2018. на теренима СТШ „Михајло Пупин“, а у међусобној сарадњи наставника и 
ученика обе школе, одржан је спортски дан, друга спортска манифестација у месецу мају. 
Ученици су се надметали у следећим дисциплинама: мали фудбал 4+1, одбојка и баскет 3 
на 3. Спортски сусрет ученика и наставника био је занимљив и веома користан за јачање 
сарадње и неговање добрих односа ученика и наставника две средње школе у граду. Овај 
догађај иницирали су и организовали наставници физичког васпитања наше школе 
Дубравка Бојовић и Предраг Милисављевић у сарадњи са наставницима физичког 
васпитања СТШ „Михајло Пупин“, уз свесрдну помоћ управа обе школе. 
 
 
 

* Током јуна: 
 
 
18.06.2018. су нашу школу посетили директор, проф.др Слободан Живкуцин и др Тамара 
Премовић из МПК Високе струковне школе - Сремски Карловци. Проф.др Слободан 
Живкуцин је за ученике трећег разреда у холу новог дела школе одржао предавање на тему 
"Иновативно предузетништво у будућности".  
 
Током јуна месеца одржана је хуманитарна акција "Чепом до осмеха" којој је циљ 
прикупљање средстава за помоћ деци са посебним потребама. 
 
 



Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у четвртом 
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 четврти  квартал  школске 2017/2018.  
године.  
Извештај у прилогу.                               
 
         Координатор Тима 
                                                                   дипл.ек. Александар Шуша 


