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Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у Економско-
трговинској школи у школској 2019/2020. години чине следећи чланови:  
 
 Тања Симуновић Тулић, проф.српског језика и књижевности- координатор Тима   
 Мирјана Бојанић, педагог   
 Марина Џакула, директор школе    
 Наташа Вујовић Радовић, секретар    
 Марина Маленица, представник Ђачке радионице    
 Негослава Јакић, наставник 
 Школски полицајац  - Ненад Јововић  
 Представници УП – Стоја Ристић, Жељана Радмановић  
 Представник Савета родитеља -– Мирјана Леђенац  
 Представник Школског одбора – Драгана Вуловић  

 
 

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

 
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у првом 
кварталу  имао је  четири састанка на којима су анализирана актуелна дешавања у вези са 
безбедношћу ученика у школи.  
 
На основу  документације Тима и евиденције прикупљене од одељењских старешина  
састављен је извештаj  о насилним ситуацијама  за први  квартал  школске 2019/2020.  
године.  
    

У циљу побољшања безбедности и смањења насиља у школи током другог квартала 
школске 2019/20. године 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. 
 
6.09.2019. наставница Ливиа Јухас са ученицима који су учествовали у пројекту под 
називом „TEENTERACTION”, У Београду добила признање за добијање Твининг ознаке 
квалитета за  рад ана пројекту 
 
- 21.09.2019. Наставници и ученици Економско-трговинске школе реализовали су посету 
ликовној галерији Културног центра Кула, где су изложене слике ликовне уметнице Ање 
Стојановић. Затим су положили цвећена споменик палим борцима и минутом ћутања 
одали пошту и обележили Међународни дан мира. 

* Током октобра : 

2.10.2019. Ученици II5 са наставницама Марином  Маленицом, Негославом Јакић 
директором и педагогом школе посетили МНРО „Плава птица“ 

2.10.2019. Потписан заједнички пројекат међуграничне сарадње „ИНТЕРРЕГИПА ЦБЦ 
Мађарска-Србија“ између Економско-трговинске школе у Кули и Центра за струковне 
студијеиз Калоче. 

3.10.2019. Радови ученица  наше школе Јелене Вукићевић (наставник Тања Симуновић 
Тулић) и Маријане Бабић(наставник МилицаРабреновић) објављени у Зборнику 
књижевног стваралаштва младих 

10.10.2019.Ученици Економско-трговинске школе посетили штићенике Дома за старе 
санаставницом СнежаномМркаић у оквиру обележавања Месецастарих. 

11.10.2019. Ученик Филип Вучковић IV1, у просторијама Градске библиотеке водио 
интервју на књижевној вечери поводом новог романа Весне Дедић, у оквиру 
манифестације „Месец књиге“ 

11.10.2019.Поводом „Дечје недеље“ у оквиру акције „Друг-другу“ ученици Економско-
трговинске школеприкупили школски прибор за ученике кориснике помоћи Црвеног 
крста 

12.10.2019.На финалу РТС кроса у Сомбору међу 1500 ученика, 26 ученика наше школе 
освојило пласман међу првих десет у различитим категоријама трка. 

15.102019. Ученици IV1 и IV3са наставницама СнежаномМркаић , Маријом Бубало и 
педагогом Мирјаном Бојанић посетили МНРО „Плава птица“. Циљ посете је пружање 
подршке лицима са посебним потребама. 

- 15.10.2019. у оквиру манифестације "Дани бундеве" наши школу су представљали 
ученици образовних  профила посластичар и кувар, заједно са наставницима практичне 
наставе, који су успели да освоје прво место у конкуренцији производа од бундеве. 



 
- 17.10.2019. Поводом Светског дана здраве хране др Саша Илин је за ученике, чланове 
Ученичког парламента, одржао предавање на тему „Правилна исхрана“. 
  
   Ученици наше школе угостили су децу из ПУ „Бамби“ у оквиру радионице о здравој 
исхрани 
18.10.2019. реализована посета и упознавање ученика из Калоче 
24.10.2019. поводом 18.октобра, Европског дана борбе против трговине људима за 
ученике четири одељења првог разреда, одржане су едукативне радионице са циљем 
ширења свести о трговини људима и превентивног деловања.У реализацији ове теме 
помогле су нам Неда Рајачић и Бранислава Леђенац из Црвеног крста. 
  
26.10.2019. наставници Економско–трговинске школе присуствовали су семинару 
„Асертивном комуникацијом до успеха“ 
 
28.10.2019. одржан је јавни час „Сећање на краљевачки и крагујевачки октобар“.  Час су 
припремили и одржали ученици III3 и наставник АлександраСекулић. 
 
30.10.2019. одржано је предавање др Николе Вуксановића, доцента Факултета за 
гастрономију „Како постати професионални кувар“   
 
14.11.2019. Одржан је јавни час „Шта се десило у...“ посвећен погрому Јевреја и 
догађајима од 9. новембра. Час су са ученицима реализовале наставнице Александра 
Секулић, Сања, Поповић и Ивана Илић. 
 
27.11.2019. објављени су резултати, а 29.11. уручене награде у у библиотеци у Сивцу 
поводом конкурса за литерарне радове у организацији Културно-просветне заједнице. 
Ученица Маријана Бабић II2 освојила је прво место, Јелена Вукућевић IV2 друго и 
Мирјана Табаковски II3 треће. Радове су послале уз подршку наставницаТање Симуновић 
Тулић и МилицеРабреновић. 
 
28.11.2019. приказани су резултати истраживања секције „Екођаци“ о загађењу Великог 
бачког канала, а у циљу заштите животне средине. 
 
29.11.2019. ученицима ЕТШ додељено је 8 Молтен лопти у акцији Роде, Министарства 
просвете и Кошаркашког савеза Србије. 
 
2.12.2019. Ученици првог разреда образовног профила кувар са наставником Керавица 
Срђаном посетили су PLUS CASH & CARRY и упознали се са практичном применом 
онога што су научили на часовима. 
 
5.12.2019. ученици ЕТШ уз подршку наставнице Оље Миросављев почели су акцију 
прикупљања слаткиша за пакетиће. 
 
6.12.2019. Ученици ЕТШ посетили су Фестивал науке “Разоткривање“ у Београду и 
Народну банку Србије са наставницама Славком Ловренчић, Татјаном Бублић и 
ОливеромТришић. 
 
12.1202019. у холу школе одржана је продајна изложба МНРО „Плава птица“ 
 



17.12.2019. одржано је предавање Неде Рајачић и Соње Сабадош из Црвеног крста на тему 
„Болести зависности и борба против сиде“ 
 
19.12.2019. реализована хуманитарна акција одељења I1 и II2, новогодишњи пакетићи за 
кориснике „Плаве птице“ 
 
20. и  21.12.2019.ученице Кучински Марија, Цвијетић Наташа и Шаша Невена, 
учествовале су у пројекту „Вршњачки караван интеркултуралне едукације“ у Новом Саду 
у организацији удружења „Хумана-друштво за подршку детињству и младости“ из Бачке 
Паланке уз подршку Покрајинског секретаријата за образовање, управу и прописе и 
националне мањине. 
 
23.1. радионица на тему „Дискриминација, стереотипи и предрасуде“ 

У оквиру пројекта „Вршњачки караван интеркултуралне едукације“  ученице одељења II2, 
Невена Цвијетић, Марија Кучински и Наташа Шаша одржале су радионицу на тему 
„Дискриминација, стереотипи и предрасуде“ у одељењу I1 са циљем промовисање 
ученичког волонтеризма и партиципације за активан живот у школи. 

29.1. предавање на тему „Војни рок“ 

Представници Министарства Одбране Републике Србије, одсек Сомбор, одржали су 
предавање на тему „Војни рок“ и том приликом упознали ученике Економско трговинске 
школе о свим битним питањима на поменуту тему. 

4.2. предавање на тему "Превенција наркоманије, алкохолизма и других облика ризичног 
понашања" 

На састанку Ученичког парламента Економско трговинске школе, у уторак, 04.02.2020. 
године ученици су имали прилику да слушају предавање Милице Бабић и Саше 
Голочорбин, волонтера  Црвеног крста на тему "Превенција наркоманије, алкохолизма и 
других облика ризичног понашања. 

13.2. у Економско-трговинској школи одржано предавање на тему секти 

Јуче је у холу Економско-трговинске школе у Кули одржано предавање Зорана Луковића, 
официра полиције Србије у пензији и пуноправног члана Европске фондације за праћење 
рада секти, који је изнео стратешка питања активног деловања секти и говорио о томе, са 
чиме се људи у Србији, региону и Европи сусрећу кад су у питању секте. 

26.2. одржан Сајам образовања 

Сајам образовања одржан је у среду, 26.02.2020. године у Центру за физичку културу 
„Драго Јововић“ у Врбасу. ЕТШ-Кула представљали су наставници Буквић Весна, 
Маленица Марина и Сератлић Тања као чланови тима за промоцију и две ученице 
Марковић Соња и Вукићевић Јелена. 

На Сајму смо се представили презентацијом школе путем видео-бима, флајерима школе, 
дегустацијом производа наших посластичара. 

28.2. одржана презентација на тему ''Студентски кредити и штедња'' 



Дана 28.02.2020. године у Економско трговинској школи представници Народне банке 
Србије, Валерија Санадер и Надежда Тот, одржали су предавања и презентацију на 
тему„Студентски кредити и штедња“. 

Предавања су одржана ученицима завршних разреда у организацији председника 
Стручног већа економиста, Славке Ловренчић. 

2.3. предавање представника Високе школе струковних студија МПК 

Дана 02.03.2020. године ученицима четвртог разреда одржано је гостујуће предавање 
представника Високе школе струковних студија МПК. Ученици су упознати са 
савременим трендовима у области угоститељства и туризма. 

5.3.  Међународни сајм  образовања „Путокази“ 

У среду, 04. марта 2020. године  организована је посета ученика ЕТШ-е, 15. 
Међународном сајму  образовања „Путокази“ што  представља целокупну слику 
образовних профила средњег и високог школства у нашој земљи, употпуњену понудом из 
иностранства. 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-
нациналне заједнице је и ове године финансирао  долазак ученика средњих школа на 
Сајам образовања. 

6.3. предавање на тему екологија и заштита животне средине 

У петак, 06.03.2020. године  за ученике наше школе је одржано предавање на тему 
екологије и заштите животне средине. Предавање је одржао Немања Коматовић из 
RECAN-fonda . Од поменуте фондације школа је добила кутије за одлагање лименки. 
Прикупљањем лименки ученици и запослени дају допринос очувању животне средине. 

13.3. информисање ученике за избор будућег занимања 

Избор будућег занимања једна је од важнијих животних одлука.   У просторији школске 
библиотеке ученици и будући студенти могу се информисати кроз приручнике, 
информаторе и остале садржаје везане за избор будућег студирања.  

29.4. конкурс ''Етичка дилема'' у организацији ''Достигнућа младих'' 

Организација Достигнућа Младих промовише предузетничко образовање младих, чији је 
неизоставни део и етика. У оквиру свог програма заступљена су регионална такмичења 
широм Србије, у које спада и конкурс ”етичка дилема”. Ученица IV/2 Милица Бабић узела 
је учешће на горе споменутом конкурсу у писању есеја из пословне етике.  

13.5. Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – 
националне заједнице објавио је резултате шест конкурса – по три из области образовања 
и из области националних мањина – у укупној вредности од 204.700.000,00 динара. 

Економско-трговинској школи су том приликом одобрена два пројекта. Један од пројеката 
се односи на набавку опреме за школу у износу од 250.000 динара. Дриги пројекат се 
односи на организовање сусрета ученика наше и још 3 средње школе из околине под 
називом “Упознајмо се италијански”. За овај пројекат је опедељено 56.000 динара. 

18.6. Економско-трговинска школа по други пут учествује на међународном литерарном 
конкурсу у организацији  Гои мировне фондације (Goi Peace Foundation) из Јапана. На 



конкурс је послат рад ученице Мирјане Табаковски која похађа други разред образовног 
профила економски техничар. Ученица је на енглеском језику написала састав на задату 
тему ,,Писмо које шаљем себи из 2030. године” (“A Letter from myself in 2030”) и њен рад 
се тиче људских права, заштите животне средине и мира у свету. Организатори су 
учесницима и њиховим наставницима доделили сертификате о учешћу, а коначни 
резултати ће бити познати у октобру. 

Наставник енглеског језика, Ливиа Јухас 

 
 
 
Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у 
другом полугодишту имао је два састанка (од тога последњи онлајн), на којима су 
анализирана актуелна дешавања у вези са безбедношћу ученика у школи.  
У току школске 2019/20. године Тим је одржао укупно 11 састанака. 
 
На основу  документације Тима и евиденције прикупљене од одељењских старешина  
састављен је извештаj о насилним ситуацијама за друго полугодиште, школске 2019/2020. 
године.  
 
Извештаји  у прилогу.                                                  

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

       
         
       (Tања Симуновић Тулић) 


