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У циљу побољшања безбедности и смањења насиља у школи током другог квартала 
реализоване су следеће активности: 
 
29.10. - 30.10.2018. у Тршићу је одржан међународни научни скуп „Балканско полуострво 
Јована Цвијића: Историјски извори и савремени трендови у друштвеној географији“ 
посвећеног 100-годишњици публиковања Цвијићеве најзначајније монографије 
„Балканско полуострво и јужнословенске земље“ на француском језику, у Паризу 1918. 
године. Економско-трговинску школу Кула је на овом скупу представљао мастер 
професор географије Милан Лалић (студент докторских академских студија геонаука – 
географије на Департману за географију, туризам и хотелијерство Природно-
математичког факултета Универзитета у Новом Саду и члан Српског географског 
друштва).  
 
31.10.2018. године у школи је гостовала Милица Новковић аутор “Породичног буквара”, 
“Бит(ка) Љубави” и аутор Програма “Васпитањем без казне и без награде до смањења 
насиља у породици, вртићу и школи”. 
Поштована и драга гошћа је одржала у нашој школи три предавања: 
 - За ученике у два одељења I/1 и II/1 на тему „Бит(ка) Љубави”. 
 - За наставнике, на наставничком већу, “Васпитањем без казне и без награде до смањења 

насиља у породици и школи” 
 - За родитеље, на заједничком родитељском састанку “Васпитањем без казне и без 

награде до доброг ђака и доброг детета“ 
 
02.11.2018. године у склопу традиционалне манифестације октобар – месец старих, 
ученици наше школе су у пратњи наставника социологије, Снежане Мркаић, посетили 
Дом за старе и пензионере у Кули и однели пригодне поклоне.  Ученици су провели 
пријатно време у дружењу и разговору са директором Сандром Бабић и штићеницима ове 
установе. 
 
03.11.2018. у Новом Саду одржан је програм стручног усавршавања „Пословање 
виртуелних предузећа преко Сервисног центра Србије и Централне виртуелне банке 
Чачак“ који је организован у сарадњи Заједнице економских, правно-биротехничких, 
трговинских и угоститељско-туристичких школа Републике Србије и КултурКонтакта 
Аустрије (KKA). Из наше школе програму стручног усавршавања су присуствовале 
Сандра Орбовић и Роса Савић, наставнице економске групе предмета.  
 
Током новембра - 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 током новембра органзоване различите активности са различитим 
темама које су повезане са овим суровим догађајем. Између осталог, ученици и неки 
наставници наше школе, учествовали су у пројекту «Знање = толеранција» организације 
«Хавер Србија», који је подржан од стране Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. У оквиру новембарских активности у среду, 7.11. и четвртак. 8.11. одржане су 
радионице „Стереотипи, предрасуде, дискриминација, антисемитизам“, као и пратећа 
радионица изложбе „Писма Хилде Дајч“ аутора Александра Зографа, за ученике четвртих, 
трећих и других разреда. Четири радионице у нашој школи одржала је Мила Стојановић, 
чланица организације „Хавер Србија“ непрофитне, невладине, образовне организације 
грађанског друштва, која промовише разнолико и инклузивно друштво у Србији. 
08.11.2018, професорка А. Секулић је у СТШ «Михајло Пупин» одржала две радионице за 
три одељења те школе о стереотипима, предрасудама, дискриминацији и антисемитизму, 
према припремљеним радионицама «Хавер Србија».  



Циљеви ових активности многобројни су, осим неговања културе сећања, неки од њих се 
односе и на упознавање ученика са новим појмовима, проширивање њихових знања из 
области кршења људских права, уочавање важности активног односа према историји, 
обнаваљање раније стечених знања на поменуте теме и усвајање нових, али и усвајање 
нових начина сазнавања. Затим, развијање критичког мишљења и систематског и 
објективног приступа сазнавању и учењу, подизање свести о важности емпатије, 
хуманости и моралности, уочавање промена у систему вредности и проналажење 
друштвених узрока појаве Холокауста. 

06.11.2018. На окружном такмичењу у атлетици, одржаном у Сомбору, под вођством 
наставника Предрага Милисављевића, у мушкој конкуренцији нашу школу су 
представљали: 

 Лазар Савић 100 метара 
 Његош Несторовић 1000 метара 

Лазар Савић је заузео друго место, а Његош Несторовић прво место и тако успео да 
избори пласман на међуокружно такмичење. 
 
07.11.2018. у организацији Центра за социјални рад Кула и Полицијске станице у Кули, у 
нашој школи је за ученике другог разреда одржан час под називом “Препознавање насиља 
у породици”. Нагласак је био на препознавању, како вршњачког, тако и породичног 
насиља, али и утисак и сазнања самих ученика о томе шта је насиље и како га препознати. 
Час су реализовали директорка Центра за социјални рад, Гордана Вакула и Драган Кежић, 
полицијски службеник обучен за рад у породичном и вршњачком насиљу,  

08.11.2018. на окружном такмичењу у малом фудбалу, одржаном у Сомбору у хали 
„Мостонга“, наша екипа је изгубила у полуфиналу на пенале 4:3 (2:2), од техничке школе 
из Апатина и заузела треће место. Екипу је предводио наставник Веселин Ђурковић. 
 
09.11.2018. предавачи Црвеног крста из Куле Неда Рајачић и Бранислава Леђенац-Булут су 
у одељењима I/1, I/3 и I/5 одржале радионицу на тему ‘’Трговина  људима’’. За ученике I/2 
и I/4 иста радионица је организована 13.11.2018. године. 
 
15.11.2018. године у Културном центру (позориште) у Кули одржано је предавање на тему 
”Украдена безбедност”, трговина људима, принудна проституција, педофилија, насиље на 
интернету. Предавач је био Игор Јурић. 
 
22.11.2018. на општинском такмичењу у рукомету, које је одржано у спортској хали у 
Црвенки, учествовале су три екипе у мушкој конкуренцији: Економско-трговинска школа 
из Куле, СТШ „Михајло Пупин“ из Куле и Средња стручна школа из Црвенке. Такмичење 
је одржано по систему свако са сваким. Екипа наше школе је изгубила обе партије и 
освојила треће место. Екипу је предводио наставник Предраг Милисављевић. 
 
24.11.2018. Економски факултет Универзитета у Београду организовао је Трећу 
конференцију за наставнике економске групе предмета средњих стручних школа 
„Економија, пословно управљање и статистика – савремене тенденције у средњем 
стручном образовању“, која је одржана на Економском факултету у Београду. Испред 
наше школе овој конференцији присуствовале су Јасмина Ђурковић, Татјана Бублић и 
Роса Савић. 
 
27.11.2018. године волонтер Црвеног крста, Светислав  Вуков, је пунолетним ученицима 
наше школе одржао мотивациону радионицу о добровољном давању крви. Ове године 



ученици који су желели да учествују у хуманитарној акцији добровољног давања крви 
могли су то да ураде 03.12.2018. године од 8 до 11 часова у просторијама МЗ Доњи град. 
 
28.11. и 29.11.2018. године у Суботици је у оквиру пројекта „Побољшање сарадње између 
школа и привреде“ одржан семинар „Примена приручника у планирању практичне 
наставе“. Семинар је одржан у организацији Образовног форума из Београда, а под 
покровитељством Kultur Kontakta из Аустрије. Семинар су водили Мирјана Бојанић 
испред Завода за унаређење образовања и васпитања, Игор Бем и Драгутин Милинчић, као 
представници школа из области туризма, угоститељства и трговине. Учествовали су 
организатори практичне наставе и директори угоститељских школа са територије 
Војводине. Испред наше школе на семинару је учествовала Татјана Бублић, организатор 
практичне наставе. 

30.11.2018. године реализована је посета Народној банци Србије, Фестивалу науке који је 
одржан на Београдском сајму и шопинг центру "Ушће" у организацији Гимназије и 
економске школе "Светозар Милетић" из Србобрана и наше школе. Укупан број ученика 
из наше школе који су ишли на излет је 21 из одељења I-1, II-3, II-4 и III-4. Наставници 
који су ишли са ученицима су Славка Ловренчић и Татјана Бублић. 

01.12.2018. реализован је Вршњачки караван интеркултуралне едукације кроз састанак 
вршњачких едукатора у области интеркултуралности. У организацији удружења „Хумана 
– друштво за подршку детињству и младости“ из Бачке Паланке, подршку Покрајинског 
секретаријата за образовање, управу, прописе, националне заједнице и Општине Бачка 
Паланка, група од 20 младих лидера из 5 градова је учествовала у овогодишњем пројекту. 
Испред наше школе у пројекту су учествовали ученици III-2 одељења Николина 
Главашки, Дуња Бубања и Никола Ивановић. 
 
01.12. – 08.12.2018. троје представника наше школе, директор школе Марина Џакула и 
наставнице  Биљана Митошевић и Роса Савић  боравиле су у, Шпанији, у оквиру учешћа 
у међународном пројекту Erasmus+ "ETŠ KULA ICT DEVELOPMENT". Семинар је 
организовала партнерска установа "Inercia Digital SL" из Шпаније. 
Циљеви обуке су: 

- Упознавање и оспособљавање наставника са основним средствима неопходним за 
објављивање мултимедијалних садржаја. 

- Коришћење дигиталних алата како би могли организовати, креирати, уређивати и 
делити документе, информације, пратећи материјал у различитим 
мултимедијалним формама 

 
03.12.2018. године је у нашој школи обележен Светски дан борбе против сиде (АИДС). 
Примарни задатак је подизање свести младих о инфекцији ХИВ-ом и о АИДС-у. Волонтер 
Црвеног крста је на штанду, који је био постављен у холу школе, делио ученицима флајере 
и разговарао о овој болести и мерама заштите. 
 
Током децембра - У пројекту Магична интеркултурална мрежа пријатељства директно је 
учествовало десет ученика другог разреда Економско-трговинске школе Кула, пословних 
администратора, али су у реализацији задатака учествовали њихови другари из одељења 
(њих 19). Радом је менторисала и са ученицима сарађивала професорка српског језика 
Александра Секулић (пројекту се придружила професорка енглеског језика Сања Поповић 
у 6. и 7. Недељи, а наставнице економске групе предмета Гордана Секе и психологије 
Гордана Банатски у 8. недељи). Радове су презентовали у другим одељењима школе, тако 
да је индиректно било укључено преко 100 ученика, 5 наставника и педагог школе. 



Поред тога, родитељи ученика помогли су у спровођењу задатка „Твоје мало некоме значи 
живот“, хуманитарне акције у изради предмета чијом продајом су сакупљена новчана 
средства. Ученици су углавном сами или уз помоћ родитеља и наставника, направили 
јастучиће, јастучнице, апликације, плетене корпице и донели неколико половних књига у 
добром стању да их продају. Прикупљена новчана помоћ упућена је ученику наше школе 
Лазару Зарубици (18) који је био у вишемесечној коми након тешке операције срца. 
Ученик је сада на терапијама и бори се да покрене своје тело.  
 
12.12.2018. године у свечаној сали Локалне самоуправе општине Кула уприличен је 
коктел поводом посете председнице Владе Републике Србије, Ане Брнабић нашој 
општини.  Коктел су служили ученици наше школе, образовног профила Конобар уз 
подршку наставника услуживања, Срђана Керавице, док је слано послужење производ 
рада ученика образовног профила Посластичар и Кувар, уз подршку наставница 
практичне наставе. 
 
14.12.2018. на општинском такмичењу у одбојци, које је требало да буде одржано у Кули, 
у хали О.Ш.“Петефи бригада“, женска одбојкашка екипа наше школе је била једина екипа 
пријављена за такмичење из општине Кула. Самим тим, обезбеђен је пролаз на виши ранг 
такмичења, тј. на окружно такмичење. Екипу је предводила наставник Дубравка Бојовић. 
 
15.12.2018. године у Економско-трговинској школи, одржане су две радионице Игора 
Јурића на тему безбедност интернета, вршњачко насиље и трговина људима. Радионицама 
су присуствовали ученици III и IV разреда. 
 
Током децембра – спроведена је хуманитарна акција прикупљања слаткиша међу 
ученицима наше школе, ради прављења новогодишњих пакетића за наше ученике који 
припадају осетљивим друштвеним групама. Пакетићи ће овим ученицима бити уручени 
26.12. приликом поделе ђачких књижица. 
 
17.12.2018. у Новом Саду, наставници наше школе Дубравка Бојовић, Предраг 
Милисављевић и Татјана Бублић, као и директор школе Марина Џакула учествовали су у 
реализацији пројекта „Презентација квалитета образовно-васпитног рада Друге економске 
школе као ресурсног центра одабраног од стране Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја“, као облику интерног стручног усавршавања.  
 
Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у 
другом 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 други квартал и збирно за цело прво 
полугодиште, школске 2018/2019. године.  
 
Извештаји  у прилогу.                                                  

Координатор тима за заштиту од 
дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања: 

       
            ______________________________ 
       (Александар Шуша) 


