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Кула, 25.03.2019. 



У циљу побољшања безбедности и смањења насиља у школи током трећег квартала 
реализоване су следеће активности: 
 
21.01. и 22.01.2019. педагог школе Мирјана Бојанић, је одржала предавање за родитеље на 
тему „Како препознати и како се понашати уколико ваше дете трпи насиље“ и то, 21.01. за 
родитеље ученика I и II разреда, а 22.01. за родитеље ученика III и IV разреда. 
 
22.01.2019. године у нашој школи одржана је продајна изложба ручно рађених радова 
штићеника МНРО “Плава птица” из Куле, а у сарадњи са ученичким парламентом наше 
школе. Изложба је обиловала мноштвом различитих радова који се одликују 
разноликошћу и квалитетом. Поред тога, ученици и наставници наше школе имали су 
прилику да се упознају са животом и радом штићеника  МНРО “Плава птица”. 
 
27.01.2019. Прослављена је школска слава Свети Сава, одласком наставника и ученика 
наше школе у храм Светог Марка у Кули, где су присуствовали Светој Литургији. 
 
У оквиру интеркултуралне размене коју организује Pestalozzi Children`s Foundation у 
Швајцарској са локалним партнером, 6 ученика Економско – трговинске школе: Ивана 
Бјелица, Јелена Тривуновић, Ивана Маравић, Ивана Леђенац, Јелена Стефановић и Ања 
Бјелица, заједно са наставницом Тањом Симуновић-Тулић, учествовали су од 24.01.2019. 
до 08.02.2019. године  у пројекту „Живети толерантно“. 
Pestalozzi Children`s Foundation је швајцарска невладина организација која промовише 
заједнички живот у миру по целом свету, свеобухватно јачајући компетенције и права 
деце. У том циљу Pestalozzi Children`s Foundation у 12 земаља, међу којима је и 
Србија, подржава пројекте који подстичу остваривање права детета у области 
неформалног интеркултуралног образовања. 
 
12.02.2019. девет ученика Економско-трговинске школе Кула образовног профила кувар 
на челу са наставником Срђаном Керавицом посетили су пицерију Corretto и кухињу Plus 
Cash&Carry у склопу MB Shopping Centra. Циљ ове посете је био упознавање ученика 
наше школе са организационим системима рада, опремом и уређајима у кухињама 
пицерије Corretto и Plus Cash&Carry, као и намирницама које се користе приликом 
производње хране. 

13.02.2019. поводом отварања позива за ИПА пројекте међуграничне сарадње са 
Мађарском, заменик председника општине Кула, Карољ Валка са директорицом 
Економско трговинске школе, Марином Џакулом и представницом Развојне агенције 
Бачка, Јеленом Петров, посетили су  управу града Калоч, Бач-Кишкун Жупаније у 
Мађарској. Том приликом потписан је Споразум о сарадњи – Средње угоститељске школе 
из Калоча и Економско трговинске школе из Куле, како би се кроз партнерство у 
оквиру ИПА пројекта, остварило јачање сарадње у области туризма и очувања културног 
наслеђа. 
 
14.02.2019. Ученици Економско трговинске школе у организацији Ученичког парламента 
обележили су Дан заљубљених. У холу школе постављен је пано за љубавне цитате и 
стихове по избору ученика. Такође дан раније постављена и кутија у коју су ученици 
могли да оставе поруке једни другима. 
 
15.02.2019. у просторијама Општине Кула приређен је свечани пријем за најбоље студенте 
наше општине, где су за послуживање били задужени ученици наше школе, образовног 



профила конобар, Предраг Ардалић и Марко Радвањи у пратњи наставника Срђана 
Керавице. 
 
22.02.2019. одржано је у Кули (хала О.Ш.“Петефи бригаде“) општинско такмичење у 
кошарци. Из наше школе биле су пријављене и мушка и женска екипа. Женска екипа се 
пласирала на окружно првенство без борбе, пошто је била једина екипа која се пријавила 
за такмичење, док је мушка екипа заузела друго место са једном победом и једним 
поразом. Мушку екипу водио је наставник Предраг Милисављевић. 
 
25.02.2019. нашу школу посетили су ученици седмог и осмог разреда ОШ,,Иса Бајић“ који 
похађају изборни предмет – домаћинство. Домаћин у школском ресторану била је 
наставница Марина Маленица, која је показала начин припреме мафина.  
 
26.02.2019. у Оџацима и 28.02.2019. у Српском Милетићу, Савез проналазача је 
организовао Такмичарске дане младих предузетника и иноватора. Заједно са учесницима 
из општина Сомбор, Апатин, Оџаци и Кула, учествовао је и тим из наше школе. Тим су 
чиниле ученице првог разреда: Анастасија Премовић, Јелена Драгојевић (I-1), Сара 
Канкараш (I-2), Данијела Грмуша и Николина Марић (I-3), у пратњи наставнице Татјане 
Бублић. 
Учесници пројекта су имали задатак на направе што бољи бизнис план и развију 
иновативне идеје у различитим секторима, а затим и што боље презентују своју пословну 
идеју. Наш тим је презентовао бизнис план за производ „Robowaste“ - робот који сакупља 
смеће и за то освојио прво место. 
  
27.02.2019. Економско-трговинска школа и компанија Дијамант су остварили сарадњу у 
оквиру пројекта „Млади посластичар“ заједно са познатим посластичарем Здравком 
Гавриловићем, чији су циљеви едукација и мотивација будућих младих посластичара који 
треба да постану врхунски мајстори у свом занату. Овај пројекат се у првој фази састоји 
од практичних радионица које ће водити амбасадор компаније Дијамант, Здравко 
Гавриловић, у оквиру којег се одржава интерно школско такмичење и то у неколико 
градова у Србији. Потом следи финално такмичење у Београду у марту месецу када ће се 
прогласити и најбољи посластичар. 
 
28.02.2019. нашу школу су посетили представници Народне банке Србије – филијала Нови 
Сад, Валерија Санадер и Надежда Тот и одржали предавања и презентацију на теме: 
– О чему треба водити рачуна приликом задуживања – узимања кредита 
– Платне картице – појам, значај и врсте. 
Предавања су одржана ученицима четврте године. 
 
01.03.2019. одржан је Сајам образовања у Центру за физичку културу „Драго Јововић“ у 
Врбасу. ЕТШ-Кула представљали су наставници Татјана Костић, Весна Буквић, Марина 
Маленица, чланови тима за промоцију школе и две ученице IV2 одељења. 
Наша школа се на Сајму представила презентацијом школе путем видео-бима, флајерима 
школе, дегустацијом производа наших посластичара. Наш штанд је био један од 
посећенијих, промоција је успешно реализована. 
 
06.03.2019. Удружење за подстицање предузетништва “Живојин Мишић” поклонило је 
ученицима наше школе књиге “Како до посла у 21. веку + 444 савета за успешну 
каријеру“. Ученицима су књиге у име Удружења „Живојин Мишић“ уручиле наставнице 
Оливера Канкараш Милићевић, Драгана Богојевац и Александра Секулић. 
 



07.03.2019. на позив Високе пословне школе структурних студија из Новог Сада, 
запослени из Економско -трговинске школе из Куле, Мирјана Бојанић,  дипл.педагог и 
Јасмина Ђурковић, дипл.ецц., присуствовале су акредитованом стручном семинару на 
тему “Асертивном комуникацијом до успеха”. На овај начин настављена је дугогодишња 
пословна сарадња са овом високо образовном установом. 
 
08.03.2019. године ученици завршних разреда и њихови наставници посетили су 
Међународни сајам образовања „Путокази“ у Новом Саду. На сајму су се представили 
државни и приватни факултети, научни институти, високе и средње школе са територије 
Војводине. Такође, на сајму је промовисана понуда образовних институција у 
иностранству. Сајам је организован у сарадњи са Министарством просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије, Покрајинском владом и Градом Новим Садом.  
 
08.03.2019. у Економско – трговинској школи у Кули обележен је 8. март, међународни 
Дан жена. У холу школе истакнут је пано са кратким освртом на значај овог датума. 
Чланови Ученичког парламента поделили су по разредима флајере у виду честитке и 
кратке забелешке о значају овог датума. 
 
14.03.2019. припадник Војске Србије, мајор Славко Ђипало, одржао је предавање на тему: 
“Служба осматрања и обавештавања; облици неоружаног отпора; бојни отрови, биолошка 
и запаљива средства; цивилна заштита“ за ученике завршних разреда. 
 
15.03.2019. одржано је у Кули (хала О.Ш.“Петефи бригаде“) окружно такмичење у 
одбојци на коме је учествовала женска екипа наше школе у саставу: Божичић, Дражић, 
Ђинђић, Васић, Медаковић, Тодоровић, Планчак и Обрадовић која је заузела треће место. 
Екипу је водила наставница Дубравка Бојовић. 
 
17.03.2019. ученици другог разреда образовног профила посластичар (Милан Лубурић, 
Иван Опачић, Лазар Митрески) учествовали су на такмичењу „Млади посластичар“, које 
је одржано у Београду у ресторану „Хармонија центар“. Ученике је припремала и водила 
наставница посластичарства Марина Маленица. 
 
18.03.2019. обележен је читањем пригодног текста и разговором са ученицима, Дан сећања 
на Погром Срба на Косову и Метохији - 17. март 2004. године,  
 
20.03.2019. организован је одлазак ученика наше школе у пратњи наставница српског 
језика и књижевности Драгане Богојевац и Милице Рабреновић у Нови Сад ради гледања 
премијере филма ,,Балканска међа”. Филм је инспирисан истинитим догађајима, стога је 
ова посета, поред културног, била и едукативног карактера за ученике.  
 
Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у 
трећем кварталу имао је седам 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 трећи квартал школске 2018/2019. 
године.  
 
Извештај у прилогу.                                                  

 



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

       
            ______________________________ 
       (Александар Шуша) 


