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Записник са  VI седнице Управног одбора и II седнице Надзорног одбора ДДШС

Седница је одржана  16.2.2021. године са почетком у 1500 часова,у Установи – Студентско
одмаралиште на Авали.
Седници присуствују председник  Иван Ружичић и следећи чланови УО: Дејан Недић,  Томислав
Бартолић,  Милош Бјелановић, Бранка Ивковић Петронић, Драган Алексић, Роберт Џунић, док су
оправдано одсутни Ермедин Дуран и Јасмина Пастоњицки.
Седници присуствују и  следећи чланови Надзорног одбора:  Весна Ћировић,  Душко Парезановић,
Тугомир Цветковић и  Жељко Стаменковић.
Присутни су чланови ДДШС: Милибор Саковић, Владан Ницовић,Зоран Готовчевић.
Седницу је отворио Иван Ружичић,  поздравио све присутне, констатовао да постоји кворум за
рад. Прочитао је предложени

Дневни ред:
1. Усвајање записника са  претходне седнице
2. Финансијски извештај ДДШС за 2020. годину
3. Акциони план рада за 2021. годину
4. Финансијски план за 2021. годину
5. Извештај о раду по регионима за период између две седнице УО
6. Питања и предлози

Са допуном под тачком 7. –Актуелности и проблеми које директори школа имају у ваннаставном
руковођењу школама, предложени дневни ред је усвојен једногласно.

I ТАЧКА:

Записник са V редовне седнице УО усвојен је једногласно, без измена и допуна.

II ТАЧКА:

Иван Ружичић је  укратко образложио   Финансијски извештај за 2020. годину .
У дискусији која је следила, Весна Ћировић је поставила питање да ли су се поправили

приходи од уплате чланарина а Иван Ружичић одговорио да је то незнатно, да он сваког месеца
два пута прослеђује извештаје о уплатама техничком секретару, да се о томе води евиденција, да
сви чланови УО и НО плаћају чланарину,  да један део чланова подноси захтев за једнократну
уплату годишњег износа чланарине,  али и да поред свих апела, позива – само око 200 чланова
уплаћује чланарину.

На предлог чланова УО и НО, донет је следећи
ЗАКЉУЧАК

Да технички секретар и повереници чешће позивају  чланство које не уплаћује чланарину
на измиривање обавеза. ( разрадити колико често?)

Дејан Недић је указао на потребу да се размотре други начини финансирања и да се
дефинишу Акционим планом.

Надзорни одбор је предложио Управном одбору да се овакав  Финансијски извештај у
целини усвоји.

УО је са  7 гласова ЗА, нико ПРОТИВ, нико УЗДРЖАН, донео
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ОДЛУКУ
Усваја се Извештај о финансијском пословању ДДШС за 2020. годину.

III ТАЧКА:

Иван Ружичић је  подсетио чланове  УО и НО на предлог Акционог плана  рада за 2021.
годину који је достављен у материјалу за седницу.

У дискусији која је следила, чланови Региона Београд су изнели замерке дела  чланства  из
Београда – да се ДДШС  не бави суштинским питањима и проблемима, већ маргиналним темама,
те „ да се бави туристичким путовањима“. Гост Зоран Готовчевић је истакао да Друштво треба да
„ослушкује базу“, шта је то што мучи директоре и да се тиме  и бави.

Милибор Саковић је указао  на улогу представника  Региона у УО,  координатора и
чланства у самим регионима  и важност  њихове међусобне комуникације, с чим су се сложили и
Роберт Џунић, Милош Бјелановић, Тугомир Цветковић, Весна Ћировић, Дејан Недић и Томислав
Бартолић. Мишљења су да су комуникација и проток информација затворени  и да би требало
реаговати  на месечном нивоу сагледавањем тема и проблема у  свакодневном раду директора.
При том је важно  разликовати  проблеме  којима ће се Друштво бавити системски и суштински, од
оних које би директори у оквиру својих надлежности требали решавати самостално.
Епидемиолошка ситуација у вези са „COVID –om 19“ иде у прилог нарушавању нормалног
функционисања Друштва, комуникације међу чланством и према Управном одбору, па је један од
предлога и укључивање on-line комуницирања кроз  нпр. Webinar, путем кога би се представио
рад Друштва и прикупљале теме  којима ће се руководство бавити.

После ове дискусије, председник УО  је предложио да се Акциони план за 2021. годину
допуни  овом потребом за  on- line комуникацијом чланства и ставио предложени Акциони план
на гласање.

Са овом допуном, предложени Акциони план рада за 2021. годину усвојен је једногласно,
са 7 гласова ЗА, нико ПРОТИВ, нико УЗДРЖАН.

IV тачка:

Председник УО укратко је образложио Финансијски план за 2021. годину.
Управни одбор је једногласно, са 7 гласова ЗА, НИКО против, НИКО уздржан, усвојио Финансијски
план за 2021. годину.

V ТАЧКА:

Представници свих региона у УО  поднели су  своје извештаје о раду између 2 седнице УО.

За Регион Београд – Дејан Недић је указао да су се, на захтев директора школа Београда,
бавили структуирањем материјалних трошкова у њиховим буџетима. Као Председник Скупштине
ДДШС, учествовао је у расправи о државној матури а заједно са осталим члановима УО  бавио се и
процесом лиценцирања директора.

За Регион Војводина – Томислав Бартолић је указао  на слаб одзив директора овог региона
за учлањавање у ДДШС  и истакао  потребу да заједно са Јасмином Пастоњицки  покрене мрежу
координатора по угледу на остале регионе.
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За Регион  Југоисточна Србија – Роберт Џунић је укратко известио  о раду у оквиру Региона
и истакао један проблем који је оптеретио не само  чланове УО овог Региона већ и УО у целини.
То је писмо председника Градског синдиката Уније у Бору о координатору Друштва из тог града, у
коме је изнео читав низ навода који се односе   на незаконито и неодговорно  поступање Радише
Петковића, директора ОШ „Бранко Радичевић“  у Бору. Поводом ових навода , Друштво је заузело
став – да подржава све директоре који раде у складу са законом а да сваки директор има своју
личну одговорност за незаконит рад, што морају утврдити надлежни органи и институције, који ће
и санкционисати таква поступања.

За Регион –Централна и западна Србија- Иван Ружичић је известио о састанку
координатора овог Региона у Чачку у октобру 2020.као и о његовој посети, заједно са колегом
Ницовићем, Ужицу и координатору за Златиборски округ, Милени Вићевић. После тог састанка,
приспело је 12 нових приступница са плаћањем чланарине.

VI и  VII ТАЧКА:

Ове две тачке су обједињене због чињенице да је Министар просвете са сарадницима
потврдио  долазак на заједнички састанак Управних и Надзорних одбора  Друштва директора
школа Србије и Заједнице економских, правно-биротехничких, трговинских и угоститељско-
туристичких школа Србије.

Председник Скупштине Дејан Недић, заједно са представницима Региона Београд и
Милибором Саковићем, претходног викенда је сачинио листу тема за састанак са Министром,
послао на мејлове свих школа чланица Друштва из Региона Београд,са молбом да и остали
региони поступе на исти начин, са захтевом да се  питања и проблеми са којима се сусрећу
чланови Друштва могу доставити Председнику Скупштине и Председнику УО , како би се
предочили представницима Министарства на том састанку. Уз констатацију да је велики број
чланова поздравио овакву активност управе Друштва, предложио је следеће теме за састанак:

1. Тешкоће око примене и реализације финансијског управљања и контроле, тзв. ФУК-а
2. Тешкоће око примене и реализације Закона о заштити од пожара и у вези с тим, спорне

категоризације школа (немогућност обезбеђења потребног броја лица, стручно
оспособљених за спровођење и организовање превентивних мера и сталног дежурства)

3. Платни разреди и позиција директора у њима
4. Иницијатива за прављење разлике између лиценцираних и нелиценцираних директора

( бенефити лиценцираних директора у коефицијенту зараде и питање звања за директоре
образовно васпитних установа)

5. Питање тужби запослених по ИОП-има и по другом основу

Такође су одређени и чланови УО који ће ове теме укратко изложити Министру.
На овај начин, завршена је седница УО  у 1815 часова, са позивом да сви чланови Управног и
Надзорног одбора  сутра присуствују састанку са Министром просвете и његовим сарадницима.
Записничар
Владан Ницовић, проф.

Председник УО
Иван Ружичић, проф.


