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У циљу побољшања безбедности и смањења насиља у школи током четвртог 
квартала реализоване су следеће активности: 
 
25 – 29.03.2019. одржанa је манифестација „Дани отворених врата школе“. Нашу школу су 
посетили ученици осмих разреда ОШ „Иса Бајић“, „Петефи Бригаде“ из Куле и ОШ 
„Никола Тесла“ из Липара. 
Ученици су посетили часове редовне наставе, били су у кабинету обуке у бироу и 
канцеларијског пословања, као и у школском ресторану. На тај начин имали су прилику да 
се упознају са начином функционисања наставе у оквиру подручја рада економије и 
угоститељства у Економско-трговинској школи. 
 
06.04.2019. У оквиру пројектне наставе “Старо сајмиште“ ученици одељења II3 посетили 
су локалитет Старог сајмишта у Београду. Пројектна настава је замишљена као 
истраживање ученика о поменутом месту страдања и треба да се заврши огледним и 
јавним часом на којем ће бити презентовани резултати пројекта и обележен Дан сећања на 
жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, који је  22. 
априла и који је посвећен сећању на све страдале у масовним злочинима током Другог 
светског рата у нацистичкој творевини Независној Држави Хрватској и у окупираној 
Југославији. Једна од фаза пројектне наставе је посета простору Старог сајмишта на којем 
је током Другог светског рата био логор. Циљ је да ученици виде како данас изгледа тај 
простор, да размисле о томе како се као друштво односимо према том месту страдања и 
колико је развијена наша «култура сећања». 
Осим ученика II3, у овом обиласку је учествовао и један број ученика из одељења II1, II2, 
III3, III4 и IV3 наше школе, укупно 32 ученика и 2 наставника, Ивана Илић и Александра 
Секулић. 
 
08.04.2019. Поводом обележавања Светског дана Рома ученици другог разреда Економско-
трговинске школе из Куле са наставницом Снежаном Мркаић посетили су Црвени крст у 
Кули. Ђаци су се упознали са активностима и мисијом Црвеног крста, а након тога су кроз 
занимљиву радионицу обрадили тему дискриминације код младих. 
 
11.04.2019. Матурантима наше школе се представила Висока школа модерног бизниса из 
Београда. Високу школу је презентовао академик проф.др Ненад Вуњак са својим 
сарадницима. 
 
11.04.2019. Приликом посете Градском музеју у Врбасу, на позив кустоса госпође Весне 
Гргуровић, а у оквиру годишње акције „Позови комшију у музеј“,  ученици образовног 
профила кувар, одељења III-6, Јован Лекић, Милица Мандић, Кристина Кираљ, Драгица 
Лекић, Никола Рогановић и Давид Хајдук, као и ученици образовног профила конобар III-
5, Марко Радвањи, Ванеса Берберић и Предраг Ардалић, у пратњи наставника Срђана 
Керавице и Бојана Омеровића, упознали су се са средњовековном трпезом, културом 
обедовања, навикама и веровањима. О невероватним, егзотичним банкетима владара и 
племства, до занимљивих веровања и симболизма хране у овој епохи. 
Наши ученици су такође имали прилику и да са Гастрохеритологом Тамаром Огњевић 
(Artis center) учествују у радионици која за циљ има да открије тајне средњовековног fast 
food-a  и уприличи реконструкцију једног од најомиљенијих и најчешће конзумираних 
средњовековних производа такозване брзе хране - пите! Како се и од чега правила 
средњовековна пита, ко је припремао, а ко продавао, зашто је била толико омиљена, ко је 
све могао себи да је приушти? 



Цео догађај су пратили многобројни медији, између осталог Радио телевизија Војводине 
која ће у јутарњем програму 12.04.2019. године објавити репортажу. 
 
12.04.2019.  У холу школе, одржано је предавање на тему „Наркоманија“. Предавање 
је одржао начелник полицијске управе Сомбор, Саша Дмитрашиновић. Предавању су 
присуствовали ученици другог разреда Економско-трговинске школе. 
 
15.04.2019. Потписивањем споразума о сарадњи између Економско-трговинске школе у 
Кули и Центра средњих стручних школа из Баје, Република Мађарска, реализован је 
договор о сарадњи нашe школe и школe из побратимљеног града Калоче. Споразум о 
сарадњи су потписали Тибор Вираг, директор Центра средњих стручних школа из Баје и 
Марина Џакула, директор Економско-трговинске школе из Куле. Споразум ће омогућити, 
између осталог, чвршћу сарадњу, размену искустава и заједничко аплицирање за средства 
из фондова Европске уније. 
Делегација из Калоче коју чини највише руководство овог града и поменутог центра 
васпитно-образовних установа потом је обишла нашу школу, где су имали прилику и да се 
у школском ресторану увере у квалитет рада наших ученика угоститељске струке. Наиме, 
госте су послуживали ученици III-5, образовног профила конобар, Марко Радвањи и 
Предраг Ардалић, заједно са наставником Срђаном Керавицом, а у припреми и 
презентацији јела учествовали су ученици II-5, образовног профила кувар, под патронатом 
наставника куварства Слободанке Пећаранин. 
Такође, у оквиру ове посете, у сали Мађарског културног центра „Непкер“ одржана је 
радионица у склопу реализације заједничког ИНТЕРЕГ ИПА Пројекта Куле и Калоче - 
„Старе навике у новој одећи“ који суфинансира Европска унија. У овој радионици 
учествовали су ученици завршних разреда наше школе заједно са педагогом Мирјаном 
Бојанић и наставницом Јасмином Ђурковић. 
 
15.04.2019. Асоцијација најбољих наставника бивше Југославије направила је избор нових 
чланова на основу унапред успостављених критеријума. Ову асоцијацију формирали су 
висококвалитетни образовни лидери који су спремни да окупе све наставнике ентузијасте 
из свих земаља са простора бивше Југославије. 
За чланове асоцијације бирају се они који се истичу радом и познати су у својим 
срединама по несебичном залагању и иновативном приступу у образовању, а међу 
пуноправним члановима асоцијације нашле су се три наставнице из општине Кула, међу 
којима и наставница наше школе, Александра Секулић. 
 
17.04.2019. На поновни позив Градског музеја у Врбасу, у дворишту Музеја организована 
је „Ризница укуса“ у којој су поред Економско – трговинске школе из Куле, учествовали 
излагачи: Вртлари, Салаш Татић, Пекара Стокућа, Занатско пиво 021, Удружење пчелара 
Врбас, Биорона Врбас и други излагачи са својим презентацијама. Сви горе наведени 
излагачи су се представили посетиоцима Градског музеја кроз причу о својој делатности уз 
дегустацију и продају производа. Током боравка у  Градском музеју у Врбасу, ученици 
образовног профила кувар, одељење III-6, Марко Прљаска, Никола Рогановић, Давид 
Хајдук, Јован Лекић, Кристина Кираљ, Милица Мандић, Драгица Лекић, као и ученици 
образовног профила конобар, одељења III-5, Миливоје Пејин, Марко Радвањи, Ванеса 
Берберић, Ивана Крушчић и Предраг Ардалић, заједно са наставницима Срђаном 
Керавицом и Милетом Сандићем, имали су прилику да обиђу Градски музеј у Врбасу и 
упознају сталну поставку музеја,  



На штанду наше школе су била изложена јела која су припремали ученици Економско-
трговинске школе са наставником куварства Слободанком Пећаранин (буткица у пиву, 
свадбарски купус, пасуљ пребранац, погача, домаће ситно пециво, пита са сиром, пита са 
јабукама, проје од кукурузног и спелтиног брашна). Посетиоцима музеја, које су у великој 
мери чинили ученици основних школа, као и ученици средње школе смера прехрамбени 
техничар из Врбаса, пружена је могућност да дегустирају производе тј. јела која су била 
припремљена за ту прилику. 
 
18.04.2019. У холу школе, одржано је предавање на тему „Насиље“. Предавање 
је одржао мајор полицијске управе, Миљан Пејовић, задужен за одељење насиља. 
Предавању су присуствовали ученици трећег разреда наше школе. 
 
18.04.2019. У нашој школи одржана су два јавно-огледна часа, „Кад Бог зажмури“ и 
„Култура (не)сећања - Старо сајмиште“, којима су ученици IV3 и II3, обележили државни 
празник  Дан сећања на жртве Холокауста, геноцида и других жртава у Другом светском 
рату (22.04.2019). Датум 22.04, у вези је са даном када су јасеновачки логораши 1945. 
кренули у ослобађајући пробој из озлоглашеног логора, места ужасних страдања недужних 
људи, и деце, само због тога што су српског, јеврејског или ромског порекла и свих оних 
који су били противници нацистичке идеологије и усташког покрета, односно, нацистичке 
творевине, Независне државе Хрватске. Овај празник у школи је, због предстојећег 
пролећног распуста, обележен нешто раније. Међутим, идеја ученика IV3 и II3 и њихових 
професорки Иване Илић и Александре Секулић, била је да се читав месец април посвети 
сећањима на жртве, јер једино људи, народ, који се сећају своје прошлости могу имати 
достојанствену садашњост и будућност.  
 
22.04.2019. У оквиру обележавања Дана планете Земље, 22. априла, Еколошка секција 
наше школе и Ученички парламент одржали су радионицу ”Дан планете Земље“. У 
организацији и реализацији поменуте радионице учествовали су наставници Оља 
Миросављев и Бојан Омеровић. 
 
07.05.2019. У Сомбору је одржано такмичење, односно квиз „Колико се познајемо“ у 
оквиру пројекта покрајинске владе под називом „Афирмација мултикултурализма и 
толеранције у Војводини“. Нашу школу су представљали ученици Стефан Куцурски, 
Матеја Илић, Марко Ђорђевић и Вељко Десница у пратњи наставника Снежане Мркаић. 
Запажено учешће је имао наш ученик Марко Ђорђевић, одељење II-3, који је успео да се 
пласира за даљи ток такмичења. 
 
09.05.2019. У Средњој економској школи у Сомбору одржан је 13. Фестивал националних 
кухиња региона, на коме је учешће узела и наша школа. Директор школе, Марина Џакула 
и наставници Бојан Омеровић и Сандра Орбовић посетили су овај фестивал. Сви 
посетиоци имали су прилику да се упознају и окусе јела Српске, Мађарске, Хрватске 
кухиње, као и Русинска и Буњевачка јела. Осим тога била су представљена и јела из 
Португала. Наша школа се представила прозводима школске радионице које су 
припремили ученици образовних профила кувар и посластичар уз помоћ наставника 
Марине Маленице, Слободанке Пећаранин и Негославе Јакић. 
Фестивал је поникао из пројекта „Примена HACCAP стандарда у настави“ и резултат је 
прекограничне сарадње Србија – Мађарска с циљем да се очувају традиционална јела и да 
се иста прилагоде савременим трендовима. Додељена је захвалница нашој школи за 
учешће на фестивалу. 



 
09.05.2019. У оквиру десете јубиларне манифестације „Европски дани сунца у Кули“ која 
је одржана у Средњој техничкој школи „Михајло Пупин“, ученици наше школе, 
образовних профила кувар, одељење III-6 и посластичар, одељење II-4, уз помоћ 
наставника Марине Маленице, Слободанке Пећаранин и Негославе Јакић били су 
задужени за припрему различитих врста производа којима су послужени посетиоци ове 
манифестације. 
 
10.05.2019. Одржан је пролећни крос, на стадиону „Милан Средановић“. Крос је 
организован у склопу манифестације Пролећни крос РТС-а и на њему је учествовало 206 
ученика наше школе у организацији стручног актива наставника физичког васпитања.  
 
10.05.2019. У холу школе одржано је предавање на тему ”Безбедност у саобраћају”. 
Предавање је ученицима завршних разреда одржао Радован Вјештица, водник прве класе, 
из Полицијске станице Кула.   
 
18.05.2019. РТВ Студио Дунав у Петроварадину је био домаћин полуфиналне рунде 
тринаестог циклуса квиза из културе и историје националних заједница Војводине 
„Колико се познајемо“. 
Економско-трговинску школу Кула је на наведеном квиз такмичењу представљао Марко 
Ђорђевић (ученик II-3), који је стекао право учешћа у полуфиналном такмичењу 
освајањем првог места на регионалном квалификационом такмичењу, одржаном у 
Сомбору, 7. маја 2019. године. Приликом првог представљања Маркова екипа (коју су, 
поред Марка, чинили ученици Пољопривредне школе са домом ученика Футог, Средње 
школе „Свети Сава“ из Сомбора, као и Средње економске школе Сомбор) је уз менторску 
подршку професорице Милене Тодоровић-Ратић освојила 56 поена, да би у полуфиналном 
такмичењу била још успешнијa, поред 65 освојених поена – сви чланови екипе су исказали 
изузетно знањe. Освојено друго место у овогодишњем полуфиналном такмичењу 
представљаће мотивацију за Марковa ангажовања у наредним циклусима квиза. 
Екипа Радио-телевизије Војводине (РТВ) посетила је 21. маја 2019. године Економско-
трговинску школу Кула и том приликом обавила разговор са ученицима који су 
представљали школу на овогодишњем регионалном квалификационом такмичењу квиза 
„Колико се познајемо“:  Матејом Илићем,  Стефаном Куцурским  и  Марком 
Ђорђевићем (сва тројица су ученици II-3), док је Вељко Десница (ученик II-1) био 
оправдано одсутан. Осим њих тројице, разговор је обављен са Мирјаном Бојанић 
(педагогом школе) и Миланом Лалићем (наставником Економске географије који је 
присуствовао снимању полуфиналне рунде квиза и био, поред родитеља, Маркова највећа 
подршка). 
 
24.05.2019. 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, одбојка, стони тенис и 
баскет. 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 у 
сарадњи са наставницима физичког васпитања СТШ „Михајло Пупин“, уз свесрдну помоћ 
управа обе школе. 
 



28.05.2019. Ученици наше школе, одељења I-5, образовни профил кувар, Михајло 
Костелник, Михајлo Момчиловић, Милан Николић, Огњен Вученовић, Јелена Стевановић, 
Босиљка Ширишки, Валентина Ђапјаш, Далиборка Гајић и Ивана Јухас  у пратњи 
наставника Срђана Керавице, посетили су Дом за стара лица и пензионере у Кули, и том 
приликом се упознали са организацијом пословања тј. рада по принципу пансионског 
пословања, припреми оброка за доручак, ручак и вечеру, као и међуоброка – ужине, 
опремом и уређајима којима располаже Дом. Такође, ученици I-5 активно су учествовали у 
припреми оброка за кориснике Дома, за ручак и вечеру који су били предвиђени за тај дан, 
уз надзор од стране запосленог особља Драгане Вуловић и Србинке Пинтерић, 
 
11.06.2019. У пројекту под називом „Доброту учинити важном“ ученици средњих школа 
из Куле, Суботице и Новог Сада проучавали су живот и рад америчког филантропа, и 
оснивача школа, Чарлса Мерила (1920-2017). 
Циљ пројекта је био освестити ученике о важности доброте у сваком друштву. 
Организатор је била Невладина организација Радионица Zenith из Суботице. Ученице IV1, 
Јелена Влаховић и Бојана Векић, учествовале су у овом пројекту, уз подршку наставнице 
Александре Секулић. 
 
13.06.2019. Ученици II3 одељења су на двочасу српског језика и књижевности, у холу 
школе отворили малу изложбу, првенствено фотографија, под називом „Култура 
(не)сећања – Старо сајмиште“. Отварању изложбе присуствовали су ученици I3 и 
наставници Оља Миросављев, Славка Ловренчић, Сања Поповић и Марија Бубало. 
Изложба је резултат посете локалитету Старог сајмишта у Београду и часа под истим 
називом, а на отварању, ученици су презентовали део резултата свог истраживања како би 
присутне упознали са овим проблемом. Ученици су осим својих фотографија, изложили и 
неке фотографије професорке А.Секулић, као и одређене фотографије са «гугл слике» које 
су сведочанство о изгледу Старог сајмишта некад.  
Након отварања присутни ученици и професори обишли су изложбу, а ученици 
организатори су давали додатна објашњења заинтересованима. Цела поставка биће у холу 
школе до краја наставе, тачније до петка 21.06.2019., како би ученици и професори могли 
да је виде и размисле о томе колико се сећамо и колико је заборав опасан. Ученици II3 
послали су овом изложбом поруке да сећање мора бити паметно, не као сећање на 
неправду коју би требало осветити, већ као сећање на жртве, на њихове животе, сећање 
које им враћа достојанство и које упозорава да се злочини више никада не понове. 
 
14.06.2019. Гои мировна фондација (Goi Peace Foundation) из Јапана је уз подршку 
јапанског Министарства образовања, спорта, науке и технологије, а у сарадњи са 
УНЕСКО-ом (UNESCO) и ове године расписала литерарни конкурс у две категорије (за 
децу до 14 година) и младе (од 14. до 25. године) на тему ,,Стварање друштва које је 
испуњено љубазношћу и добротом“ („Creating a Society Full of Kindness“). 
Конкурс је по 20. пут био отворен за младе из свих земаља света и од њих се очекивало да 
напишу састав на енглеском, немачком, француском,  шпанском или јапанском језику у 
дужини од максимално 700 речи. 
Економско-трговинска школа је узела учешће и на конкурс је послат рад ученице Мирјане 
Табаковски која похађа први разред образовног профила економски техничар. 
Организатори су свим учесницима и њиховим наставницима доделили сертификате о 
учешћу, а коначни резултати конкурса ће бити објављени у октобру на сајту фондације 
(https://www.goipeace.or.jp/en/). Главна награда ће бити додељена 23. новембра у Токију од 
стране министра образовања Јапана. 



 
- Током четвртог квартала текуће школске године ученици Економско-трговинске школе 
из Куле су активно учествовали у раду еТвининг пројекта под називом 
,,TEENTERACTION’’. Пројекат је покренут у сарадњи са средњом школом ,,Instituto de 
Educación Secundaria Jacarandá“ из шпанског града Бренесa (Brenes) у Андалузији. 
Пројекат се реализовао путем еТвининг (еTwinning) европске едукативне платформе 
намењене образовним установама, а за потребе сарадње, комуникације, развијања 
пројеката и размене идеја путем употребе информационо-комуникационих технологија 
(ИКТ). Од 2014. године еТвининг је саставни део Erasmus+ програма, који представља 
шири европски програм за образовање, обуку, младе и спорт. 
Циљ пројекта је да ученици из Србије и Шпаније међусобно упознају једни друге са 
културом, традицијом, језиком, знаменитим људима, градовима и обележјима своје земље 
и да у том процесу развију свест о значају и вредновању сопствене културе. Ученици 
такође кроз рад у пројекту развијају ИКТ вештине, увежбавају употребу енглеског језика и 
унапређују вештине рада у групи или пару. 
Пројекат је учључио у активан рад два наставника адиминистратора пројекта и то Ливију 
Јухас из Србије и Хесуса Ернандеза (Jesús Hernández) из Шпаније. Оба наставника предају 
енглески језик у својим школама. Пројекат је у свом раду учешћем обухватио 75 ученика и 
то 14 из Економско-трговинске школе из Куле и 61 ученика из школе ,,IES Jacarandá’’ из 
Бренеса. У оквиру израде два задатка ученици Економско-трговинске школе из Куле су 
имали подршку од стране наставника статистике Јасмине Ђурковић и наставника предмета 
право Биљане Митошевић. Ове две наставнице су били гостујући чланови пројекта као и 
директорка школе Марина Џакула која је пратила ток и развој пројекта. Учесници пројекта 
као представници Економско-трговинске школе су следећи ученици првог разреда (Ања 
Попов, Милица Кутлачић, Сара Канкараш из одељења I-2, потом Ана Поповић, Ива Рађен, 
Мирјана Табаковски и Данијела Грмуша из одељења I-3) као и ученици трећег разреда 
(Јелена Вукићевић, Милица Бабић, Северина Ерцеговић, Лидија Сукола, Милица Ковач, 
Миња Ђођић и Дуња Бубања из одељења III-2).  
 
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у четвртом 
кварталу имао је два састанка 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 2018/2019.  
године.  
Извештај у прилогу.                               
 
 
         Координатор Тима 
                                                                   дипл.ек. Александар Шуша 


