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VII РЕДОВНА СЕДНИЦА  УО ДДШС

одржана је 27.4.2021. године  у  просторијама Центра за  стручно усавршавање  запослених у
образовању, у Нишу, са почетком у 1500 часова. Седница је подељена у два дела:

- У првом делу седнице, присутни су били директори основних и средњих школа из Ниша,
Бора  и Књажевца; градска већница за образовање др Марија Ранђеловић; руководилац
ШУ  Ниш Драган Гејо; декан  Економског факултета у Нишу Тадија Ђукић и директорка ЦСУ
Ниш Данијела Марковић.
Роберт Џунић као домаћин скупа, заједно са Драганом Алексићем,  поздравио је присутне
и  указао на циљ састанка, а то је сагледавање образовних процеса из угла свих учесника
скупа. Председници Скупштине и УО Друштва, Дејан Недић и Иван Ружичић,  су у кратким
цртама упознали  присутне са  активностима ДДШС.
Градска већница за образовање се захвалила на позиву  да присуствује седници  и да
укаже на активности  локалне самоуправе  у стварању бољих услова  за образовање у
Граду Нишу. На задовољство због сарадње  указали су и Драган  Гејо,  Тадија Ђукић и
Данијела Марковић.
После краће дискусије у којој су учествовали директори школа и  чланови ДДШС,
издвојене су теме о којима ће УО у наредном периоду  заузети ставове.

- Након паузе, започео је други, радни део седнице. Иван Ружичић је констатовао да су
присутни председник и следећи чланови УО: Дејан Недић, Милош Бјелановић, Бранка
Ивковић Петронић,  Драган Алексић и Роберт Џунић-дакле, постоји кворум и УО може
пуноправно да ради и одлучује. Седници не присуствују: Јасмина Пастоњицки( није више
члан ДДШС), Томислав Бартолић и Ермедин Дуран. Састанку присуствују  чланови
Друштва: Милибор Саковић,  Владан Ницовић,представник ДДШС у НПС-у, Жељко
Стаменковић-члан Надзорног одбора из региона Војводина, затим Милорад Гавриловић,
Рада Крстић, Горан Динић и Милан Ђорђевић.

Иван Ружичић је поздравио све присутне  и прочитао предложени

Дневни ред

1. Усвајање записника са  претходне седнице;
2. Именовање представника за  Регион Војводина у УО;
3. Извештај о раду Региона и о реализацији закључака са претходне седнице;
4. Реализација Акционог плана  за 2021. и захтеви МП и појединачни захтеви УО;
5. Извештај о раду НПС-а и Савета за средње стручно образовање;
6. Питања и предлози.

I ТАЧКА:
Записник са VI  редовне седнице УО усвојен је  једногласно, са 6 гласова ЗА, нико против, нико
уздржан. без измена и допуна.

II  ТАЧКА:
Председник УО  је известио да од 1.4.2021. Јасмина Пастоњицки обавља  дужност просветног
инспектора у Новом Саду и тиме јој је аутоматски престало чланство у ДДШС,пошто више није
директор школе. Јасмина Пастоњицки је мејлом  обавестила Председника Скупштине 13.4.2021. о
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насталој промени и након неколико дана  Председник УО је обавио телефонски разговор  са
Јасмином и затражио од ње мишљење да се неко од директора новосадских школа предложи за
упражњено место у УО. Пошто до почетка седнице није стигао ни мејл ни смс порука са неким
предлогом, а ни други  представник Војводине у УО , Томислав Бартолић, не присуствује овој
седници (заједно са директорима школа из Кикинде је на семинару у Врњачкој Бањи), то се нису
стекли услови  за именовање  новог члана УО из Војводине. Потом је уследила дискусија о овом
питању.
-Дејан Недић је истакао да се у Новом Саду није много урадило на омасовљењу чланства и
упознавању са радом Друштва. Као позитиван пример, указао је на  састанак са директорима
панчевачких школа, после кога  је учлањено 15-ак нових директора. Указао је на потребу да се
енергичније  наступа према новим директорима , не само из Војводине већ из целе Србије, јер
сматра  да из велике необавештености  следи и велика незаинтересованост за рад у Друштву.
-Жељко Стаменковић није желео да коментарише рад чланова УО из региона  Војводина, али је
изразио спремност да се ангажује око  изналажења кандидата  за члана УО.
-Роберт Џунић је предложио да колеге Бартолић и Стаменковић у наредном периоду  организују
озбиљне састанке  са директорима  из целе Војводине и покушају да  пронађу оптимално решење
за чланство у УО . У организацији ових састанака понудио се да помогне  Милибор Саковић.
УО је једногласно донео

ЗАКЉУЧАК
Обавезују се Томислав Бартолић и Жељко Стаменковић, да уз помоћ Милибора Саковића и
Милоша Бјелановића, до 15.маја 2021. контактирају директоре из Региона Војводина и предложе
Председнику Скупштине и Председнику УО Друштва кандидате са којима би до краја маја 2021.
обавили разговоре и предложили Управном одбору на следећој седници кандидата за
именовање у УО, у складу са Статутом ДДШС. Такође, Председник Скупштине и Председник УО
треба да обаве разговор са Томиславом Бартолићем о испуњавању његових обавеза као члана УО
Друштва.

III ТАЧКА:
-О  активностима Региона централна и западна Србија известио је Иван Ружичић.
У овом периоду  одржан је састанак  у Врњачкој Бањи са координатором  за Врњачку Бању

и Краљево, са циљем дефинисања обавеза у наредном периоду. Такође су обављене консултације
електронским путем са осталим координаторима из Региона централна и западна Србија.

- О активностима Региона Београд известила је Бранка Ивковић Петронић. Осврнула се на
скуп чланова  Региона Београд на Сребрном језеру који је заказан за мај 2021, на
активности које руководство региона Београд има са градским руководством задуженим
за образовање, по питању превоза запослених и прописа у против -пожарној заштити.

-о активностима региона југоисточне Србије и Косова и Метохије известио је Роберт Џунић.
Координаторе из овог региона упознао је са са проблемима утужења због ИОП, подсетио да је
достављен списак чланова који не плаћају чланарину. Такође, од координатора направљена је
иницијатива да регион југоисточне Србије, по стицању услова, организује стручни скуп, који би
требало организовати у Нишу, од 16.9. до 18.9.2021. године, и да ће до тада овај Стручни скуп бити
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акредитован.Такође је Роберт Џунић обавестио да је одржао on-line састанак са координаторима
из Региона југоисточна Србија са Косовом и Метохијом.

Милибор Саковић је известио о разговорима са представницима Министарства просвете
око проблема  у противпожарној заштити, истичући да ће после  пролећног распуста са
Душаном Кићовићем  затражити састанак са  представницима  Сектора за  ванредне
ситуације и противпожарну заштиту.

Иван Ружичић  се осврнуо  на измене Уредбе  о ИОП-у као и на пресуде  које су се
односиле  на исплату  регреса и топлог оброка  за запослене са  минималном зарадом. О
овом су дискутовали  сви чланови УО . Управни одбор је заузео став да по овом питању
Жељко Стаменковић изврши детаљну анализу законских прописа који се односе на ову
материју
( Посебан колективни уговор, Закон о раду  као и прописа из надлежности Министарства
државне управе и локалне самоуправе) и о томе  обавести УО до краја маја 2021.

Иван Ружичић је покренуо тему  ФУК-а ( Финансијско управљање и контрола), истичући да
се ради о још једној обавези наметнутој школама. И други чланови  УО указали су  на
тешкоће с којима се  сусрећу по овом питању и упутили директоре школа на закључак који
је  УО ДДШС  дефинисао на састанку са  Министром просвете 16.2.2021.

Бранка Ивковић Петронић је са помоћником Министра за  основно образовање, Миланом
Пашићем, обавила разговор по питању напредовања у звањима директора школа. УО је
заузео став да се по овом питању оформи тим којим би координирали Бранка Ивковић
Петронић и Роберт Џунић, са задатком  да изради предлог Правилника о стицању звања
директора школа.

IV  ТАЧКА:
1. Председник УО је истакао  да , упркос пандемији, Акциони план се  скоро у потпуности

реализује. Од септембра 2021.  ће се вршити припреме за реализацију  стручног скупа
на Тари, који је више пута одлаган.

У делу Акционог плана  који се тиче сарадње са ESHA-ом, предложио је да Дејан Недић као
Председник Скупштине комуницира са  Барбаром Новинец из Словеније и информише се
о плановима ESHA-е у наредном периоду  и о питању чланарине за 2021.годину.
Председник УО је подсетио да је рад на омасовљењу чланства и даље примарни  задатак
као и повећање броја уплаћених чланарина.

2. Иван Ружичић се осврнуо на два дописа Роберта Џунића и то :

а) -О потреби да Друштво именује члана Радне групе за ревизију индикатора за
прелиминарну идентификацију жртава трговине људима за систем образовања МПНиТР;
Друштво је за члана ове Радне групе предложило Силвану Плавшић, директорку ОШ“
Драган Ковачевић“ из Београда а за заменика члана Сању Лазовић, директорку ПУ „Дечји
дани“ из Београда.



mail:ddss.edu@gmail.com site:http://drustvodss.edu.rs

б) -Да  Друштво делегира члана из реда средњих стручних школа у НОКС. На предлог
Дејана Недића и уз телефонске консултације, то место ће заузети Драгутин Миличић,
директор Средње туристичке школе  са Новог Београда. Задужује се технички секретар
ДДШС да допис – одлуку о овоме достави званично поштом и е-маилом Министарству
просвете, науке и технолошког развоја.

Милибор Саковић је обавестио присутне да је Сајт Друштва преуређен и позвао да му се
достављају све информације везане за рад Друштва.

V тачка:

Извештаји Владан Ницовић, Милибор Саковић, Милорад  Гавриловић(НОКС) У ПРИЛОГУ

- Владан Ницовић је у свом извештају о раду у НПС истакао да је одржано пет седница у
овом периоду. У јануару, на 47.седници су донети Планови и програми наставе
националних мањина у средњим школама . На 48.седници тема је била Државна матура,
на којој је вођа пројекта , Грегор Мохорчић представио рад пројекта државне матуре.
Потом су чланови НПС износили оцене и сугестије о матури. Те сугестије су биле истоветне
са оним што је Друштво директора заступало.  Следећа 49. седница,била је посвећена
Стратегији развоја образовања и васпитања у периоду 2020-2030. године. У оквиру ове
тачке изнео је ставове Друштва који се тичу обавезности средњег образовања,
финансирања, стручног усавршавања и напредовања директора, једносменског рад и
анализе реформисаних програма Гимназија, а у вези са преоптерећеношћу ученика. У
марту је била 50. седница на којој су представљени резултати пробне државне матуре.
Последња седница била је у априлу, посвећена Нацрту закона о изменама и допунама
Закона о средњој школи.

- Извештај је поднео Милибор Саковић о рад у Савету за средње стручно образовање.
Истакао је да је Савет имао осам седница које су се бавиле превасходно разматрањем и
усвајањем Планова и програма наставе у трогодишњим и четворогодишњим средњим
стручним школама,како у редовним занимањима, тако и у дуалном моделу. Савет се
бавио и Нормативним актима у тим истим профилима и то Нормативима простора,
опреме, наставних средстава,уџбеника и наставног кадра. Такође се бавио и извештајима
пројекта о Државној матури , где су истакнуте промене датума реализације Завршног
испита и Државне матуре , представљени резултати пробне матуре.

- Милорад Гавриловић је истакао да је одлуком Владе Републике Србије решењем бр. 119-
7906/2018 од 29.08.2018. године именован за члана Савета за национални оквир квалификација
(НОКС).  Истакао је да је у протеклом периоду Савет  одржао пет електронских седница на којима
су утврђивани предлози стандарда квалификација за образовне профиле средњих стручних
школа.На последњој одржаној, дванаестој, електронској седници поред утврђивања стандарда
квалификација за образовне профиле прихваћен је предлог да се др Бојан Ристић изабере за



mail:ddss.edu@gmail.com site:http://drustvodss.edu.rs

члана Радне групе за припрему Нацрта закона о изменама и допунама Закона о Националном
оквиру квалификација Републике Србије и Нацрта закона о изменама и допунама Закона о
образовању одраслих.

VI ТАЧКА:
- Тему  бесплатних уџбеника, као гост, поставио је  Милан Ђорђевић, директор ОШ

„Димитрије Тодоровић Каплар“ из Књажевца. Он је изразио сумњу у компетентност
родитеља да одлучују  о избору уџбеника.После краће дискусије, чланови УО су се
сагласили да Председник УО обави разговор са Александром Кавчићем  и за следећу
седницу  УО достави свој предлог о овој теми, односно о ставу ДДШС  према овој
иницијативи.

Седница је завршена у 1920 часова.

Записничар
Владан Ницовић

Председник УО ДДШС
Иван Ружичић, професор


