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Записник са IX редовне седнице  УО ДДШС

Седница је одржана у четвртак, 23. децембра 2021. године, са почетком у 11 часова, у
Регионалном центру  за професионални развој  запослених у образовању у Нишу.
Седници присуствују, поред  Председника УО, следећи чланови: Дејан Недић, Бранка Ивковић
Петронић, Роберт Џунић, Драган Алексић, тако да постоји кворум и УО може пуноправно да ради
и одлучује.Оправдано су одсутни: Ермедин Дуран,  Милош Бјелановић, као и Томислав Бартолић,
коме је одласком са функције директора  школе престао мандат у УО ДДШС.
Седници присуствују: Милибор Саковић, Владан Ницовић и Тугомир Цветковић, члан Надзорног
одбора; Александар Стевановић, директор ЕТШ“Мија Станимировић“ из Ниша и кандидат за
члана УО из  Региона југоисточна Србија; Драган Радовановић, члан ДДШС са Косова и Метохије,
директор ОШ“Вук Караџић“ из Сочанице, општина Лепосавић, као и помоћник Министра за
средње образовање, Милош Благојевић.

Пре почетка рада, Председник УО и Председник Скупштине захвалили су се  Драгану
Алексићу на  досадашњем ангажовању у раду УО Друштва и уручили му пригодан поклон у име
нашег удружења, поводом одласка у старосну пензију. Драган Алексић се такође захвалио.

Иван Ружичић је предложио да се предлог дневног реда који је достављен у материјалу за
ову седницу  допуни под тачком 2.-Предлогом за доделу Светосавске награде за 2021.
Председнику Скупштине   Дејану Недићу, и да се као последња тачка разматрају текућа
питања.Овај предлог је једногласно усвојен, па је УО једногласно усвојио следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са  претходне седнице;
2. Предлог за доделу Светосавске награде за 2021. годину у категорији –средње

образовање и васпитање
3. Извештај са IX стручног скупа  одржаног на Тари, од 3. до 5. новембра 2021. године;
4. Акциони план рада за 2022. годину;
5. Финансијски план за 2022. годину;
6. Испраћај у пензију члана УО, директора Драгана Алексића, и укључивање у рад УО

новог члана  из Региона југоисточна Србија, по чл. 19. тачка 4.3.
7. Текућа питања

РАД

I ТАЧКА:

-Записник са VIII редовне седнице  УО усвојен је  једногласно, са 5 гласова ЗА, нико против, нико
уздржан.
Иван Ружичић је укратко обавестио УО да је, поред Јасмине Пастоњицки, члана УО којој је престао

мандат преласком у Просветну инспекцију, и Томислав Бартолић са места директора Економске
школе у Кикинди  прешао у Регионални центар за стручно усавршавање запослених у образовању,
због чега му је престало чланство у ДДШС, а самим тим и у УО ДДШС. У овом тренутку регион
Војводина  нема своје представнике у УО  и то је посебан  проблем који УО мора решити у
наредна два месеца.
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II ТАЧКА:

УО је једногласно подржао иницијативу да се Светосавска награда за 2021. годину у категорији-
средње образовање- додели Дејану Недићу, председнику Скупштине.
Прилог: Иницијатива

ПРЕДЛОГ ЗА ДОДЕЛУ СВЕТОСАВСКЕ НАГРАДЕ ЗА 2021. ГОДИНУ У КАТЕГОРИЈИ
-ЗАПОСЛЕНИ У СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ-

УПРАВНИ ОДБОР „ДРУШТВА ДИРЕКТОРА ШКОЛА СРБИЈЕ“ ЗА СВЕТОСАВСКУ НАГРАДУ У
КАТЕГОРИЈИ – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ- ПРЕДЛАЖЕ:

ДЕЈАНА НЕДИЋА, ПРОФЕСОРА И ДИРЕКТОРА ДРУГЕ ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ ИЗ БЕОГРАДА

Образложење

Професор Дејан Недић је тренутно у четвртом мандату на дужности  директора
Друге економске школе у Београду. У тој школи он је већ пуних 40 година са малим  прекидима и
то две године као ученик, четрнаест година као професор и 15 година као директор. Добро је
познато да је утицај директора образовно- васпитних установа на квалитетан рад  установе
веома  велики, али је такође у свакодневном радном мотивисању сваког запосленог у просвети,
па и директора школе, важна лична и емотивна веза са установом у којој ради или коју
представља. У том смислу, професор Дејан Недић на дужности директора Друге економске
школе у Београду је најбоља потврда  овакве праксе.

Својом изузетном радном енергијом и посвећеношћу, он даје  велики допринос у
креирању  такве радне климе и атмосфере која доводи  до унапређења квалитета рада школе.
О томе сведоче успеси и резултати ученика школе у разним  наставним и ваннаставним
активностима.  Како то конкретно изгледа може се најбоље показати на примеру школског
хора  Друге економске школе.  Наиме, сама школа нема професора музике, али има хор којим
руководи  директор Дејан Недић, и то не само као руководилац хора, већ и као  писац музике и
текста.  Посвећеност којом он то  ради сигурно је сада  и биће убудуће  узор многим његовим
ученицима  и колегама  да и они имају такав однос према својој школи, према раду и животу
уопште.

Директор Дејан Недић посебну пажњу  посвећује бризи за све  ученике и запослене  и
развијању позитивне атмосфере у школи, о чему сведочи високо поверење које му исказују
колеге у  редовној процедури при избору директора школе.  У свакодневним  школским
активностима он показује  одговорност за све активности које се реализују, посебно за
безбедност свих ученика и запослених, с обзиром  да руководи  великом школом која је
свакодневно изложена  разним изазовима.

Посебан део његових активности је ангажовање у  „Друштву директора школа Србије“.
Дејан Недић је од 2007. године директор Друге економске школе, а од 2010. је Председник
Скупштине ДДШС, сада у четвртом мандату, до краја 2022. године.  Угледу своје школе и своје
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земље допринео је  учешћем у организацији Треће  регионалне конференције  удружења
директора школа и вртића  југоисточне Европе, која је одржана у октобру 2015.године у
Београду. Такође је, као представник Србије, члан Скупштине ESHA-е( European School Heads
Association)  и учесник свих активности ДДШС.  У том смислу је веома  запажено његово
ангажовање  у решавању  проблема које имају  директори школа у свом свакодневном раду,
личним ангажовањем и кроз активности Управног одбора  ДДШС.  На  тај начин  професор
Дејан Недић доприноси унапређењу  образовно-васпитног система  у Србији и његовом
квалитету.

Његово учешће у  припреми Програма  обуке за стицање лиценце за директоре
образовно-васпитних установа  и у реализацији тих програма обуке, као и у многим радним
групама МПН и ТР увек је мотивисано  жељом да се систем унапреди и учини  квалитетнијим.

Из радне биографије  професора Дејана Недића, директора  Друге економске школе из
Београда, може се видети да он има неколико изузетно успешних поља на којима је активан
( спорт, музика, ТВ коментатор), али је ипак школа, просвета и образовање његова  највећа
љубав и зато је потпуно оправдано и заслужено да буде носилац Светосавске награде за 2021.
годину за  изузетне резултате у области образовања и васпитања у Републици Србији.

III ТАЧКА:

Иван Ружичић је поднео наративни извештај са стручног скупа на Тари ( у прилогу) и обавестио
чланове УО о финансијским резултатима скупа.

Извештај са IX стручног скупа у организацији УО ДДШС, „Руковођењем до квалитета“, који је
одржан од 3. до 5. новембра 2021. на Тари, у хотелу „Оморика“

Овај скуп је требало да буде одржан од 18. до 20. марта 2020. године, али је због
епидемије вируса sars-cov 19, која је проглашена 16. марта 2020. одложен. У неколико наврата
током 2020. године,  УО ДДШС је покушавао да одржи овај скуп, али је почетком новембра
донета коначна одлука да скуп неће моћи да буде одржан због епидемијске ситуације  и мера с
тим у вези, у 2020. години. Тада је донета одлука да ће скуп бити одржан на истом месту и са
истим програмом, од 3. до 5. новембра 2021. године. Сви чланови ДДШС и они који су се
пријавили за учешће на овом скупу су обавештени о томе лично и преко  обавештења на сајту
ДДШС.

Почетком септембра 2021. године УО је почео детаљну  припрему скупа  у смислу
дефинисања коначног програма скупа и договора са техничким организатором скупа око
његових обавеза и задужења. С обзиром на тренутну епидемиолошку ситуацију, која није била
повољна у септембру и октобру и без обзира што није било законских ограничења, УО је донео
одлуку да се број учесника не проширује у односу на  првобитно пријављен број ( око 200
учесника) и да се сви морају придржавати мера  за спречавање  ширења епидемије вируса sars-
cov 19, што је наглашено у обавештењима  на сајту  ДДШС  и на самом  програму скупа,  који су
добили  сви учесници  скупа, приликом регистрације за учешће на скупу.

Иначе, коначан програм скупа је дефинисан 20. октобра и на скупу је учествовало  195
директора вртића, основних и средњих школа из Србије, 16 предавача и  12 гостију,
представника институција  и организација  које сарађују са ДДШС. На скупу нису учествовали



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

представници сектора за противпожарну заштиту из МУП-а, који су били оправдано одсутни,
али су сви присутни упознати са њиховим дописом и предлогом како да се реши проблем
ангажовања стручних служби за противпожарну заштиту у школама у наредном периоду.

Првог дана скупа, 3. новембра 2021.године, на отварању скупа је учествовао Министар
просвете, науке и технолошког развоја, господин Бранко Ружић. Обраћајући се  присутним
директорима школа и вртића  он се, између осталог, захвалио на ангажовању које показују
директори образовно-васпитних  установа у примени модела наставе у школској 2021/22.
години и у  спровођењу мера  за спречавање ширења епидемије вируса sars-cov 19 у школама.
Такође је истакнуто да без  помоћи директора школа, МПН и ТР и Тим за школе не би  имали
добре податке за одлучивање о моделима наставе  који се примењују у овој  школској години.
Посебно је наглашена добра сарадња  са  Друштвом директора школа Србије, која треба и у
наредном периоду да доведе до  унапређења  квалитета нашег просветног система.

У наставку програма првог дана  скупа, о вођењу евиденције  и извештавању кроз  es-
дневник су говорили  представници  компаније Tesla Software d.o.o. То је била прилика да се
директори  школа упознају са новим могућностима  за статистичку обраду података које ћe
моћи да извезу из es-дневника, али такође  и да се људи из Tesla Software-a упознају са
потребама  школа, што се тиче извоза података из es- дневника.

О дигиталним компетенцијама  директора излагање је имао  тим из пилот-пројекта
Е-просвете на челу са Бојаном Радићем.  Програм првог дана је завршен излагањем члана УО

ДДШС, Роберта Џунића, са темом „Припрема школе за спровођење спољашњег вредновања из
угла директора“.

Други дан скупа је почео темом о јавним набавкама  у установама образовања и
васпитања и одговорности запослених с тим у вези, у излагању др Марка Шпилера, директора
Коморе јавних набавки и CMN-a. После тога,  о актуелностима у раду МПН и ТР излагали су ,
најпре др Милан Пашић, помоћник Министра за предшколско и основно образовање и
васпитање, тема: „Нови циклус спољашњег вредновања рада школа – први налази о квалитету
рада школа“. Затим је Милош Благојевић, помоћник Министра за средње образовање и
васпитање и образовање одраслих, говорио о актуелностима у средњем образовању и
васпитању.

Посебни саветник Министра просвете, др Зоран Костић, је говорио о  пружању стручне
подршке школама и стручно-педагошком надзору у делокругу рада школских управа. О
прилагођавању механизама за осигурање квалитета рада школа у COVID условима говорила је
Јасмина Ђелић, начелница у одељењу за координацију рада ШУ. Завршна тема, другог дана рада
је била о повезивању надлежности директора, Школског одбора и  Савета родитеља, о којој је
говорио самостални саветник у сектору за средње образовање и васпитање и образовање
одраслих, Богољуб Лазаревић.

Сва излагања и теме  су биле веома корисне за све директоре образовно-васпитних
установа не само у смислу подсећања на редовне обавезе директора школа, већ и за
упознавање  са начинима  да се и у COVID условима ради на унапређењу квалитета рада школа.

Завршног дана рада, у петак 5. новембра, најпре је др Бранислав Ранђеловић, директор
ЗВКОВ-а, говорио на тему „Директор школе – одговор на изазов времена“, а затим су чланови
ДДШС, Наталија Матић, директор ОШ“Веселин Маслеша“ из Београда и колега Славко Ђокић,
директор Техничке школе Пожега у пензији, упознали присутне директоре детаљно  са својим
истраживачким радовима.  То је била прилика да се направи искорак и да истраживачки радови
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који су рађени у поступку добијања лиценце  за директоре образовно-васпитних установа,
постану својина  и доступни свим директорима у смислу богаћења образовно-васпитне праксе.

На крају скупа, сви учесници су добили уверења и општи утисак је да је скуп одлично
организован и да је био користан за  унапређење рада директора образовно-васпитних
установа.

-Председник УО и Председник Скупштине су са задовољством истакли да је стручни скуп у
потпуности успео , о чему сведоче бројни дописи  после скупа, од стране чланова нашег Друштва.
Овом приликом су се још једном захвалили свим гостима  скупа и похвалили  техничког
организатора скупа, ТА“Rubicon travel „ из Београда.

IV  ТАЧКА:

Председник УО је представио нацрт Акционог плана за 2022. годину( у прилогу).

АКЦИОНИ ПЛАН РАДА УО ДДШС ЗА 2022. ГОДИНУ

Редни
број

Задаци Активност Носиоци
активности

Време
реализације

1. Доношење плана за
2022. годину

Седница УО Управни
одбор

23. децембар
2021.

2. Редовне седнице УО Одређивање дневног реда
и места и датума

одржавања  седнице

Председник и
чланови УО

Фебруар, мај,
октобар и
децембар

3. Решавање чланова УО
из Региона Војводина

Састанак са  члановима  из
Региона Војводина

Чланови УО и
чланови из

Региона
Војводина

До 1. марта
2022. године

4. Сарадња са ESHA-ом и
удружењима из

региона

Састанци и стручни скупови Сви чланови
ДДШС

Током целе
године

5. Припрема и реализација
X стручног скупа и

регионалних скупова

5.1. Обавештавање чланова
ДДШС

5.2. Организација скупа

5.3. Реализација скупа

-Председник
УО

-Управни
одбор

-УО и чланови
из  Региона

-Централни
скуп: новембар
2022;

-Регион
Београд: мај
2022.

-Регион
југоисточна
Србија: мај –
септембар
2022.

6. Реализација Стратегије 1. Унапређење рада Управни Током целе
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развоја ДДШС  до 2024.
године

2. Промоције и
представљање
ДДШС

3. Позиционирање
ДДШС  према МП и
синдикатима

одбор и сви
чланови
ДДШС

године

7. VIII редовна и   V
изборна Скупштина

ДДШС

Организација Скупштине Управни
одбор и сви

чланови
ДДШС

До 12.
децембра 2022.

године

Иван Ружичић је нарочито истакао потребу да чланови УО  до 1. марта 2022. уложе напоре да  се
реши статус чланова УО из Региона  Војводина, односно да се поступи по члану 19. тачка 4.3.
Статута ДДШС.
Роберт Џунић је предложио  нови термин  одржавања  Регионалног скупа  југоисточне Србије у
мају 2022.
Дејан Недић  је предложио да централни  стручни скуп  који  организује ДДШС  буде у новембру
2022, и то у првој половини новембра.
Иван Ружичић је нагласио да УО треба да одлучи да ли ће X стручни скуп и V изборна Скупштина
бити у  исто време, или ће бити раздвојени, с обзиром да је скуп планиран за почетак новембра а
Скупштина  треба да се одржи до 12.12. 2022. године. Одлука о томе  ће бити донета до 1.9.2022.

Предлог Акционог плана за 2022. годину, са овим  допунама, усвојен је једногласно.

V ТАЧКА:

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН „ДРУШТВА ДИРЕКТОРА ШКОЛА СРБИЈЕ“ ЗА 2022. ГОДИНУ

1. ПРИХОД 2. РАСХОД
1.1.Пренос из 2020. године...............200.000 дин
1.2.Приход од чланарине..................600.000
1.3.Уговори о спонзорству

и остали приходи         ................ 200.000

2.1.Бруто зараде-техн. секретар..........300.000
2.2. Књиговодствене услуге...................40.000
2.3. Чланарина ESHA ..............................60.000
2.4. Платни промет
и остале услуге и накнаде..................... 60.000
2.5.Репрезентација...............................180.000
2.6. Службена путовања
(превоз и смештај) ...............................160.000
2.7.Канцеларијски
и потрошни материјал............................80.000
2.8.Финансијска подршка раду
региона..................................................120.000

Укупан приход:                                 1.000.000 Укупан расход:...............................1.000.000



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

Иван Ружичић је коментарисао да ће се у наредну годину пренети око 200.000 динара  на рачуну
Друштва.
Обавестио је присутне да је лице  које обавља послове техничког секретара Друштва  раскинуло
радни однос због одласка у старосну пензију од 20.12.2021. године.
Драган Радовановић, члан ДДШС  са Косова и Метохије, предложио је да  се за директоре школа и
вртића са територије Косова и Метохије, одреди висина чланарине која би се уплаћивала
једнократно. Чланови УО су се сагласили  да тај износ, на годишњем нивоу, за подручје Косова и
Метохије, буде 3000 динара.
Роберт Џунић је предложио да се део чланарина које се наплате од чланова из Региона  може
користити за  промотивне активности, које имају чланови УО из тих региона. Мишљења је да то
треба регулисати  Правилником о трошењу средстава.
Иван Ружичић је констатовао  да се део чланарине  и до сада користио за овакве сврхе, али  да ово
треба Правилником детаљније разрадити.  Овај предлог  је једногласно прихваћен.

VI ТАЧКА:

Председник УО је  још једном  поздравио Драгана Алексића  коме 24.12.2021. престаје радни
однос због одласка  у пензију, захвалио се на досадашњем раду и пожелео  дуге и срећне
пензионерске дане.

Роберт Џунић је представио Александра  Стевановића, директора ЕТШ“Мија
Станимировић“ из Ниша, дугогодишњег члана ДДШС,као кандидата за УО,уместо Драгана
Алексића. У комуникацији са  координаторима  из свог региона , дошло се до предлога да се
Стевановић именује као  кандидат. Сам Александар Стевановић се  представио  Управном одбору
и захвалио  на указаном поверењу.

Чланови УО  су једногласно  прихватили предлог  и за новог члана УО из Региона
југоисточна Србија  изабрали Александра Стевановића, директора ЕТШ“Мија Станимировић“ из
Ниша, по члану 19. тачка 4.3. Статута ДДШС, до истека мандата садашњем УО.

VII ТАЧКА:

- Роберт Џунић је истакао  проблем  који се јавља код објављивања конкурса  за избор
директора школе а односи се на  достављање лекарског уверења пре избора  на функцију, о
чему одлучује Министар просвете.Правилницима је дефинисано да се уверење доставља
после  решења о постављењу.  У пракси се јавља  проблем, да тамо где више кандидата
конкуришу, Министар захтева да се у документацију уврсте и лекарска
уверења.Недоумица је да ли достављати и доказ Основног суда....

- У дискусију се укључио и  помоћник Министра за средње образовање, са ставом да ће
правна служба МПН и ТР појаснити и прецизирати  на који начин у овом случају
поступити. Он се захвалио на позиву да присуствује  седници УО, али и испраћају у
пензију колеге Алексића.

Такође је говорио о позитивним утисцима  које су имали представници МПНиТР после
гостовања  на стручном скупу на Тари у новембру.
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Од актуелности, навео је  измене ЗОСОВ-а које су у овом тренутку у Скупштинској процедури и
посебно  се осврнуо на измену члана 119 ЗОСОВ-а која гласи:

,, Да орган управљања установе
9) одлучује о правима, обавезама и одговорностима директора
установе;”.
После тачке 9) додаје се тачка 9а) која гласи:
„9а) образује комисију за вођење дисциплинског поступка против
директора и доноси одлуку о одговорности директора за тежу повреду радне обавезе или
повреду забране из члана 110–113. овог закона;”.

Седница је завршена у 1245 часова.

Записничар
Владан Ницовић

Председник УО ДДШС
Иван Ружичић, професор


