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ЗАПИСНИК СА VIII РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ УО ДДШС

Седница Је одржана у уторак, 7. септембра 2021.године  са почетком у 1120 часова у
Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању у Чачку.

Седници  присуствују председник Иван Ружичић и следећи чланови УО ДДШС: Дејан
Недић, Милош Бјелановић,  Ермедин Дуран, Томислав Бартолић, Драган Алексић и Роберт Џунић,
док је оправдано одсутна Бранка Ивковић Петронић. Седници присуствује члан Надзорног одбора
из Региона Војводина, Жељко Стаменковић. Присутни су чланови ДДШС, Милибор Саковић и
Владан Ницовић и као гости-Имре Зомбори из Суботице , Милорад Тешић и Славица Лужанин из
Чачка, као и представници Мреже РЦ Србије, Бранко Филиповић из Шапца и Дејан Карановић из
Кикинде, као и  домаћин овог састанка,Тања Аћимовић, директор РЦ у Чачку.

Иван Ружичић је поздравио  присутне, захвалио се директорки РЦ у Чачку на
гостопримству и прочитао предложени

Дневни ред
1. Усвајање записника  са претходне седнице
2. Сарадња Мреже РЦ Србије и Друштва директора школа Србије
3. Извештај са стручног скупа Региона Београд
4. Најава стручног скупа Региона Југоисточна Србија  28. и 29.09. 2021. у Кладову и обавезе с

тим у вези
5. Припрема и организација IX  стручног скупа на Тари од 3. до 5. новембра 2021.године
6. Актуелности  у раду НПС-а
7. Питања и предлози

Владан Ницовић је предложио да се овај дневни ред  допуни под  тачком 6. са Извештајем
са Савета за средње стручно образовање, тако да је са овом допуном дневни ред једногласно
усвојен.

РАД
I ТАЧКА
Записник са VII редовне седнице  УО ДДШС  усвојен је једногласно,са 7 гласова ЗА, нико

против, нико уздржан; без измена и допуна.

II ТАЧКА
Председник УО је подсетио присутне на сарадњу и уговор закључен између ДДШС и

Мреже РЦ Србије пре више од 5 година. У последњих неколико година сарадња је изостала.
Захвалио се  колегама из Мреже РЦ на жељи да се сарадња реализује.

Бранко Филиповић, директор РЦ у Шапцу и председник Мреже РЦ поздравио је све
присутне, истакао да Мрежу чини 13  регионалних центара којима је покривена територија готово
целе земље. Основна делатност коју обављају је стручно усавршавање запослених у образовању,
као и организација конференција , до сада 5, одржаних у Врњачкој Бањи. Истакао је  да је
будућност у чвршћем повезивању регионалних центара и заједничком деловању.  Такође,  жеља
је да се успостави већа и боља сарадња са ДДШС. Ово је потврдио и Дејан Карановић, директор
РЦ из Кикинде.

Р. Џунић,као члан УО ДДШС, подржао је иницијативу за чвршћу сарадњу са Мрежом РЦ на
пољу стручног усавршавања , јер је он  већ више од деценију ипо уз бројне семинаре које је
држао, успоставио добру сарадњу са многим РЦ.
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Сви присутни директори РЦ  представили су  активности својих  центара, које се  састоје у
организацији  семинара за васпитаче,учитеље, наставнике а од скора и директоре образовних
установа; у организацији стручних скупова , трибина и радионица; у организацији  бесплатне
обуке из области јавних набавки, ФУК-а, безбедности и здравља на раду..... Указали су на велику
шансу у сфери образовања одраслих и приметили су да млади професори не желе да учествују  у
овој активности, па сарадњу са ДДШС  треба усмерити на јачање мотивације младих професора у
овом смеру.

Филиповић је дао предлог  да се формира радна група  од по 3 члана  како би се
успоставила сарадња , а Роберт Џунић је истакао потребу за анализом каталога за стручно
усавршавање  и анализом реализације семинара. То је предуслов за разговор са оба Завода,како
би се указало  на све критике, предлоге, измене и можда и нови Правилник о стручном
усавршавању.

Милибор Саковић  је обавестио присутне  да су  у току измене Правилника и Каталога
семинара у Заводу за  унапређење образовања и васпитања. Проблем самог начина  стручног
усавршавања  јесте у томе  што су  семинари бесплатни за наставнике, док је школа у обавези да
плати стручно усавршавање тих наставника.  У здравству је ситуација  да запослени морају
остварити одређени број бодова , сами бирају семинаре и плаћају их. На тај начин продужавају
своје лиценце за рад, док је ситуација у просвети другачија – нико не проверава испуњеност броја
бодова  у предвиђеном  периоду стручног усавршавања( 5 година). По питању сарадње са
Мрежом РЦ,  предлаже да се поједини центри специјализују за поједине предмете, јер стручно
усавршавање у предметној настави није  заступљено, а ДДШС се бори за предметни надзор.

Милош Бјелановић је истакао да је  најслабија тачка у нашим  школама  недостатак
менторског рада или  лош менторски рад. Проблем код одржавања семинара је у томе  што се
они одрже, учесници по правилу дају одличне оцене и даље се ништа не предузима- да ли су
имплементирана знања, да ли  су наставници применили искуства или пак неког обавестили шта
су постигли тим семинаром....

У закључку по питању сарадње, Иван Ружичић је  дао предлог да тема првог заједничког
скупа  буде начин организовања стручног усавршавања,  са фокусом на настави. Предложио је  да
ту треба укључити оба Завода и обе наше организације. Комуникација би ишла преко
Председника УО и Скупштине Друштва са једне стране и председника Мреже РЦ  са друге.

УО је једногласно усвојио предлог Владана Ницовића  да се формира радна група са
задатком да уреди начин стручног усавршавања, а коју би чинила по 3 члана и то: ДДШС би
представљали Дејан Недић, Иван Ружичић и Роберт Џунић, док би Мрежа РЦ дала своја 3
представника.

III  ТАЧКА

Прилог: Извештај са стручног скупа Региона Београд на Сребрном језеру је саставни део
записника.

Извештај са одржаног стручног скупа на Сребрном језеру у организацији Управног одбора
београдског региона ДДШС

У четвртак и петак, 13. и 14. маја 2021. године на Сребрном језеру, руководство ДДШС –
београдски регион успешно је реализовао стручни скуп на тему: „Образовно-васпитна, правна и



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

финансијска улога директора у руковођењу установом“. Учешће на стручном скупу је узело 125
директора предшколских установа, основних и средњих школа са територије Београда.

Стручни скуп су заједно отворили Председник Скупштине ДДШС, господин Дејан Недић,
др Златко Грушановић, директор Завода за унапређивање образовања и васпитања, и господин
Игор Раичевић, подсекретар Секретаријата за образовање и дечју заштиту града Београда.

Предавачи, односно наши гости, дошли су са припремљеним темама везаним за актуелне
проблеме које муче директоре установа. Наравно, помогли су нам да до неких решења и дођемо.
Прво нам се обратио Руководилац Школске управе града Београда, господин Драган Филиповић,
који нам је изнео све актуелности у образовању и васпитању, а везане за пружање стручне
подршке – анализа стања, као и нализа педагошке документације и евиденције Школе и
наставника. Затим су уследила предавања представника Градске управе града Београда са
следећим темама: господин Саша Стојановић, Помоћник секретара, руководилац сектора за
делатност образовања:  „Делокруг рада Секретаријата за образовање и дечју заштиту.
Поступак обезбеђивања и преноса финансијских средстава за радове, добра и услуге из буџета
града Београда ПУ, ОШ и СШ на територији града Београда“,госпођа Весна Недељковић,
Помоћник секретара, руководилац сектора за инспекцијске послове: „Најчешће неправилности у
раду образовно-васпитних установа. Превентивна улога инспекције“; господинМилован
Марковић, Просветни инспектор: „Повреде и обољења која утичу на радну способност
запослених у образовању“.

Затим је уследило обраћање др Марко Шпилер, Директор центра за менаџмент набавки
– ЦМН: „Примена новог Закона о јавним набавкама у установама образовања и васпитања и
одговорностдиректора у поступку“ и др Бранислав Ранђеловић,Директор Завода за вредновање
квалитета образовања и васпитања (ЗВКОВ): „Квалитетно управљање образовном установом –
Директор у вихору нових момената и изазова“.

У петак, 14. маја, други дан саветовања отворила је Славица Ђорђевић,Координатор
Радне групе МПНТР за рад са секретарима, са темом: „Оцењивање ученика у основним и
средњим школама“. Регион Београд, у саставу: Дејан Недић, Милош Бјелановић, Бранка Ивковић-
Петронић, Милибор Саковић, Весна Ћировић и Радмила Аранђеловић, отворио је своју панел
дискусију са темама: „Избор координатора - повереника у свих 17 општина“ и „Рад и
организацијаДДШС-а у наредномпериоду“. Изабрани су коорддинатори за основне и средње
школе по београдским општинама и изнето је доста конструктивних предлога за рад Друштва
директора у предстојећем периоду. Уследила је друга по реду панел дискусија, али са
подсекретаром и помоћницима секретара Секретаријата за образовање и дечју заштиту на
многе теме које се тичу финансирања установа образовања и васпитања, као и проблеми везани
за издавање школског простора. Да је дискусија уродила плодом и да смо до потенцијалних
решења дошли говори нам у прилог чињеница да је већ организован састанак Министра просвете,
Министра спорта и Секретара Градског секретаријата за образовање и дечју заштиту на
предочене теме. Управни одбор ДДШС за регион Београд ће заједно са новоизабраним
координаторима учествовати у изради Правилника о трошењу материјалних средстава, као и
иницирати измене о Правилнику о финанирању основних и средњих школа.

Да је скуп одлично организован и реализован говоре нам мноштво обраћања и честитки
директора нашег региона.

Мр Бранка Ивковић-Петронић, члан УО ДДШС

IV ТАЧКА

Роберт Џунић је упознао чланове УО са временом за реализацију  IV  стручног скупа
Региона југоисточна Србија са Косовом и Метохијом, то је 28.-30.септембар 2021. у Кладову. Уз
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велике тешкоће, овај скуп је акредитован. Упознао је присутне са темама скупа и ко су позвани
гости за учешће на скупу.

V ТАЧКА

Иван Ружичић је присутнима  поделио Програм  стручног скупа првобитно планираног за
март 2020. на Тари. Заједно са присутнима, анализирана је једна по једна тачка програма и на тај
начин је направљен нови Програм за стручни скуп чија се реализација  планира  од 3. до 5.
новембра 2021. Подељена су задужења за ангажовање предавача и позивање гостију  стручног
скупа.

Дејан Недић је инсистирао на мерама здравствене заштите од Covida  на стручном скупу –
потврда о вакцинацији или прележан Covid-19, јер само на тај начин се могу реализовати стручни
скупови.

Закључено је да ће следећи УО, који ће бити око 10. октобра,  бити у целости  посвећен
детаљној разради организације IX стручног скупа у техничком и програмском смислу.

VI  ТАЧКА

° Извештај о раду у Национално просветном савету као члан ,представник  Друштва
директора школа Србије , поднео је Владан Ницовић.
На Седницама Националног просветног савета разматрало се следеће:
1.  Предлог оквира слободних наставних активности
Слободне наставне активности су део плана наставе и учења који школа планира Школским
програмом и Годишњим планом рада. Ученици у сваком разреду , од петог до осмог, бирају један
од три програма Слободних наставних активности који школа нуди што значи да ће сваки
ученик током другог циклуса основног образовања и васпитања похађати четири различита
програма. Програми које је припремио Завод  дати су у две групе. Прву чине програми намењени
ученицима 5. и 6. разреда, а другу 7. и 8. разреда. У првој групи су  Вежбањем до здравља,
Животне вештине и Медијска писменост, а у другој Предузетништво, Моја животна средина и
Уметност. Стручна друштва су за 5. и 6. разред  припремила Домаћинство, Цртање и вајање,
Чувари природе, Музиком кроз живот, Сачувајмо нашу планету, а за ученике 7.и 8. разреда
Филозофија са децом.
Овај предлог Слободних активности усвојен је од стране Национално просветног савета ,
директорима школа је омогућено да из низа ових слободних активности могу бирати оне за
које имају расположиви наставни кадар а који остаје као технолошки вишак.
2.  Српско филозофско друштво упутило је Националном  просветном савету предлог  о
креирању нових и унапређивању постојећих програма наставе и учења у средњем стручном
образовању и васпитању.
Предлог се односи на увођење Примењене и пословне етике  у све средње стручне школе, у
завршним разредима трогодишње и четворогодишње школе, као обавезног стручног
програма, осим за образовне профиле у подручју рада Здравство и социјална заштита, који већ
садрже обавезни наставни предмет Медицинска етика и за неке образовне профиле у подручју
Култура, уметност и јавно информисање, где постоји Новинарска етика.
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3. Друштво за стране језике упутило је предлог Националном просветном савету о Развијању
нових и унапређивању постојећих планова и програма наставе и учења  у средњем стручном
образовању и васпитању.
У складу са савременим тенденцијама у образовању и специфичним потребама ученика
различитих профила средњих стручних школа , Друштво предлаже да се  уведе предмет
Страни језик струке. Овај предмет се већ налази на листи обавезних општеобразовних
предмета у средњим стручним школама.
О  овим предлозима , Друштва за стране језике и књижевност ,као и Српског филозофског
друштва разматраће се 21.септембра 2021. године када ће бити одржан састанак  Савеза
заједница (представници свих Заједница из сектора средњег стручног образовања). О
закључцима са овог састанка  биће обавештени чланови Управног одбора Друштва директора.
4. На седници Националног просветног савета разматрала се и Декларација о канону српске
књижевности . Српски филозофи из свих релевантних научних и наставно-научних интитуција,
на територији Републике Србије и у региону-Република Српска и Црна Гора, на којима се
изучавају српски језик и књижевност, одржали су 19-21. јуна 2020. године у Тршићу Прву
интеркатедарску србистичку конференцију, на иницијативу Програмског одбора конференције,
а у организацији Научно-образовног културног центра“Вук Караџић“. На конференцији су
једногласно усвојене две декларације о српском језику и књижевности:
1) Декларација о неопходности повећања броја часова српског језика и књижевности  у основној
и средњој школи.
2) Декларација о статусу српског језика на несрбистичким катедрама и ненаставничким
факултетима.
У Декларацији о канону српске књижевности пажњу најпре привлачи дефинисање канона. У
образлагању наведене дефиниције Канона  националне књижевности нагласак је стављен на
следеће чињенице:
-канон српске књижевности чине књижевна дела без којих је незамислива српска књижевност
-наглашено је  да канон не може бити прост скуп књига, већ нужно укључује целовит увид  у
њихове међуодносе, заснован на осмишљеним интерпретативним приступима, који је
временом подложан променама у складу са развојем науке о књижевности и науке о култури.
-постојаност списка канонских књижевних дела свакако је усмераван колико традицијом,
толико и новинама у методологији тумачења књижевности.
5. Национални просветни саветје Министарству просвете предложио иницијативу  за измену
члана 6. Закона о средњем образовању и васпитању ,тако што би се брисао став 4. овог
закона,  где је однос општих  и стручних предмета 40% -60%.  Представник средњег стручног
образовања у Националном просветном савету ће 21.9.2021. године представити ову
иницијативу и тражити мишљење које треба заступати на наредним седницама. О овој и
свим осталим тачкама, представник Друштва директора у НПС Владан Ницовић , обавестиће
чланове Управног одбора Друштва директора школа Србије, након одржаног састанка.

° Извештај о раду Савета за средње стручно образовање и образовање одраслих
поднео је Милибор Саковић:
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Савет за средње стручно образовање и образовање одраслих - ССООО:
- Савет  је на својим седницама разматрао и усвајао Планове и програме наставе

учења у трогодишњим и четворогодишњим средњим стручним школама, како у
редовним занимањима тако и занимањима који раде по дуалном моделу.

- Такође, разматрао је и сва нормативна акта у тим профилима.
- Одржане су четири (4) седнице од предходног извештавања.

VII Тачка

Питања и предлози

° Дејан  Недић је упознао присутне са дописом ДДШС  Министарству ПНиТР  за
ангажовање  пензионисаних наставника, како би  се реализовала настава у предметима  где на
евиденцији НСЗ-а нема кандидата

Прилог:  Текст дописа МПНи ТР

Поштовани,
У великом броју случајева обраћају нам се  директори основних и средњих школа, са

молбом да реагујемо, јер је веома тешко наћи професоре математике, физике и страних језика
понајвише, те Вам се стога обраћамо са молбом, да нам се одобри ангажобање наставника  са
поменутим квалификацијама из пензије.

Поштујемо и подржавамо чл. 167. став 1 Закона о основама система образовања и
васпитања и поступамо по њему. Овде није циљ наше молбе продужење радног стажа нашим
наставницима, већ ангажовање пензионисаних стручних наставника, односно њихово
ангажовање из пензије сходно одређеним законским регулативним уговорима ( Уговор о
извођењу наставе, Уговор о привременим и повременим пословима....) на одређено време, док се
не појави стручно радно активно лице тј. наставник.

С обзиром да нам је  ово хитно јер морамо заступити стручну наставу, чији се почетак
ближи, молимо да нам одобрите ову молбу.

° Дејан Недић је такође упознао присутне и са дописом који је добио из
Правобранилаштва, а тиче се  тужби помоћног особља и става Правобранилаштва о томе, шта
радити када јавни правобранилац не може, из разних разлога, да заступа школу, а школа треба да
да одговор на тужбе и да има заступника пред судом у том правном спору.

Закључено је , с обзиром да јавни правобраниоци због заузетости нису у могућности да
заступају школу, да су директори у обавези да ангажују адвокате у заступањима пред судовима у
вези тужби за регрес, топли оброк и ИОП-е.
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°  Имре Зомбори је истакао  проблем незаинтересованости стручних кадрова да раде у
школама на одређено време, што доводи у питање реализацију наставе и стручне праксе у
средњим стручним школама.

Овој теми се прикључио Ермедин Дуран истичући проблем о заступању наставе у стручним
предметима, јер нема стручних кадрова који би дошли на место оних који одлазе у пензију.

И Роберт Џунић је коментарисао ову тему и сугерисао директорима који је то правни пут у
заступању наставе у претходно наведеним случајевима.

Закључак је – да ДДШС упути писмо Министарству рада, запошљавања и социјалне
политике и затражи тумачења по овим и сличним питањима.

°  Роберт Џунић је у оквиру ове тачке дневног реда, пошто код тачке III није отварана
расправа о предлогу са стручног скупа Региона Београд  о реорганизацији ДДШС  и новом начину
организације рада, истакао да треба добро припремити и анализирати предлог у смислу да ли
решава проблеме у раду и да ли унапређује рад Друштва.Ради се о потенцијално великим
изменама и треба све пажљиво анализирати и са становишта Статута ДДШС и смисла оснивања и
постојања ДДШС.

Иван Ружичић је истакао да је битно да УО спроводи одлуке Скупштине ДДШС и да се он
стара о спровођењу циљева Друштва који су утврђени Статутом и да је у том смислу стручни скуп
на Тари прилика да се  отвори дискусија о свим питањима везаним за рад ДДШС  и евентуалним
изменама  у организацији и начину рада Друштва.

Седница је завршена у 1430 часова.

Записничар
Владан Ницовић, професор

Председник УОДДШС
Иван Ружичић, професор


