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Записник са XI редовне седнице УО  ДДШС

Седница је одржана  15.6.2022. године у  Земунској гимназији, са почетком у 12 15 часова.
Седници присуствују Председник УО, Иван Ружичић, Дејан Недић, Милош Бјелановић,

Горан Стевановић, док Роберт Џунић присуствује седници електронским путем, на даљину.
Присутан је и члана Друштва Владан Ницовић. Оправдано суодсутни: Бранка Ивковић Петронић,
Ермедин Дуран, Александар Стевановић.

Иван Ружичић је отворио седницу и прочитао предложени дневни ред, који је допуњен са
тачкама:

- Формулисање дописа МУП-у за категоризацију школа  у процедури противпожарне
заштите,

- Извештај са скупа региона Београд у Крагујевцу
Управни одбор је једногласно усвојио следећи

Дневни ред
1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Извештај са скупа региона Београд у Крагујевцу
3. Извештај са G.А. митинга на Кипру
4. Извештај са састанка региона Војводина у Новом Саду 30.5.2022.
5. Организација X стручног скупа и Скупштине ДДШС у новембру 2022.
6. Формулисање дописа Муп-у за категоризацију школа у процедури  противпожарне

заштите
7. Анализа реализације Акционог плана  рада УО ДДШС  за 2022.
8. Текућа питања

Рад

I  ТАЧКА:
Записник са X редовне седнице УО  усвојен је једногласно, без измена и допуна, са 5 гласова ЗА.

II ТАЧКА:
Милош Бјелановић је поднео извештај са  Симпозијума региона Београд одржаног у Крагујевцу
од 27. до 29. априла 2022. године у хотелу „Шумарице“, који је једногласно усвојен. Извештај је
саставни део записника и у писменој форми га је саставила др Бранка Ивковић Петронић, члан УО
ДДШС.

Извештај са симпозијума „У корак са контролама у раду оброзовно-
васпитних установа“

У периоду од 27. до 29. априла 2022. године, у хотелу „Шумарице“ у Крагујевцу“
успешно је реализован симпозијум у организацији београдског региона Друштва
директора школа Србије. Симпозијуму је присуствовало 100 директора, помоћника
директора и секретара београдских образовно-васпитних установа: предшколских,
основних и средњих. Овај стручни скуп је други по реду који се организује у сарадњи са
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градским Секретаријатом за образовање и дечју заштиту града Београда, са циљем ближег
упознавања са новинама и актуелности на нивоу локалне самоуправе, као и са
потенцијалним проблемима који многе образовно-васпитне установе имају и начинима за
решавање истих. Овакви скупови су веома често повод за заједничка покретања
иницијатива покренутих од стране ДДШС и подржаних од градских власти, а све у циљу
унапређивања образовно-васпитног рада у нашим уставовама.

Симпозијум је отворио господин Дејан Недић, председник Скупштине ДДШС, са
гостима скупа: Игором Раичевићем, подсекретаром Секретаријата за образовање и дечју
заштиту, и Биљаном Кашерић, в.д. помоћника покрајинског секретара за образовање,
прописе, управу и националне мањине – националне заједнице и Иван Ружичић,
председник УО ДДШС.

На отварању стручног скупа регион Београд је приредио мало изненађење нашој
колегиници, директорки ОШ „Веселин Маслеша“, госпођи Наталији Матић, која ускоро
одлази у заслужену пензију, а од оснивања Друштва она је активни члан, учесник
многобројних радних група и велики заговорник и борац за положај и унапређивање рада
директора образовно-васпитних установа. Малим знаком пажње, поклоном у виду
уметничке слике, пожелели смо јој активне, друштвене и дуговечне пензионерске дане.
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Након уводних речи уследило је предавање др Јованке Ластић, члана УО Српске
самоуправе у Мађарској и директора  српске Гимназије у Будимпешти на тему
Отварање сарадње Српских образовних институција из Мађарске са београдским
школама. Након представљање највеће образовно-васпитне установе у Мађарској и
окружењу (предшколско, основно и средње образовање са домом ученика) акценат је
стављен на Ерасмус + пројекте и пројекте прекограничне сарадње.

Тему: Процедура за пријем у радни однос и избор директора образовно-васпитне
установе детаљно нам је појаснила Славица Ђорђевић, координатор Радне групе
Министарства просвете, науке и технолошког развоја за рад са секретарима. Разговарало
се и дискутовало о листама о преузимању запослених за чијим радом је престала потреба,
о преузимању запослених са непуним радним временом, размени запослених,
преконормном раду, конкурсима и процедурама за запошљавање, конкурсу и процедури
за избор директора, избору чланова школског одбора и друго.

Извештај са одржаног састанка УО ДДШС из региона Београд, Секретара
Секретаријата за образовање и дечју заштиту, господина Славка Гака и његовог
помоћника, господина Бојана Вујковића са начелником Миланом Васовићем и његовим
замеником Небојшом Панићем из сектора за ванредне ситуације МУП-а РС, Управе за
ванредне ситуације града Београда, одржаног у уторак 19. априла 2022. године, изложили
су нам Бојан Вујковић и мр Милибор Саковић. Теме састанка су биле широке и
свеобухватне, али оне кључне су категоризација образовно-васпитних установа и
поступање против пожарних инспектора приликом контроле ОВ установа. Присутнима су
прочитани и најчешће утврђени недостаци приликом контроле инспекцијског надзора у



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

школама на територији града Београда, што је и детаљно анализирано и о чему се
дискутовало.

Други дан симпозијума започео је предавањем Бојана Вујковића, помоћника
секретара Секретаријата за образовање и дечју заштиту на тему: Важност корелације и
сарадње директора и локалне самоуправе, на коју се надовезала панел дискусија са
Игором Раичевићем, подсекретаром секретара Секретаријата, на тему текућих проблема
ОВ установа, подели надлежности између локалне и градске управе, достављању захтева
које шаљу установе – начини, образложења, докази и пратећа папирологија и о
материјалних средствима и друго. Укратко, установљени су кораци које чланови ДДШС
треба да упуте Секретаријату како би се заједничком иницијативом покренуло решавање
горућих питања које муче ОВ установе, а чије могуће решење можемо пронаћи у
изменама разних правилника на вишем нивоу власти.

Уследило је презентовање др Душка Бабића, управника Српске књижевне задруге,
најстарије активне задруге у Србији, која постоји пуних 130 година, са освртом на конкурс
на тему: Повратак читању и ћирилици. Затим, присутнима је на тему: Савремене
информационо-комуникационе технолигије у образовању излагао Братислав Филиповић,
директор Академије Филиповић.

Начелник сектора за инспекцијеске послове града Београда, просветни инспектор,
госпођа Љиљана Шимшић излагала је на тему: Контролне листе у просвети – најчешће
грешке у предшколском, основном и средњем образовању са посебним освртом на
најчешће грешке у папирологији, али и препоруке за даљи рад. Разговарало се о Статуту
ОВ установе, дефинисању стручних органа, дисциплинским одговорностима,
правилницима о понашању, посебним одлукама у извештајима о раду ОВ установе,
записницима са састанака, о годишњем плану рада установе, 40-о часовној радној недељи,
о формирању тимова у установи, о избору уџбеника, о конкурсима и избору кандидата на
конкурсу, о чему постоји највише примедби и проблема.

Саша Стојановић, помоћник секретара Секретаријата за образовање и дечју
заштиту подсетио је директоре на актуелни избор чланова Органа управљања установом
(процедура унутар установе, записници о избору, извод из казнене евиденције, неопходне
табеле) и избор Ученика генерације.

Милован Марковић, просветни инспектор излагао је на тему: Инклузија – да ли је
схватамо на прави начин?, са посебним освртом на чланове разних закона, подсзаконских
аката и правилника.

Гост другог дана симпозијума била је директорка Теоретске гимназије „Доситеј
Обрадовић“ из Темишвара, госпођа Александра Стојков, која нам се обратила на тему:
Отварање сарадње Српских образовних институција из Румуније са београдским
школама, представивши нам историјат школе, ученике, запослене и активности које
спроводе, разни пројекти у којима њихова школа учествује, као и о могућностима
прекограничне сарадње, које нам је, поред директорке школе презентовао
колега/наставник историје из Темишвара, господин Саша Малимарков.

Актуелности у предшколском и основном образовању представила нам је госпођа
Јасна Радојичић из Министарства просвете, науке и технолошког развоја, сектора за
предшколско и основно образовање и васпитање, која нам је појаснила и дала разне
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смернице од оцењивања како формативног тако и критеријума о наведеном, преко
пробног и завршног испита, избора уџбеника, еУписа ученика у предшколске установе до
заказивања термина за тестирање и упис у основне школе, до разних других тема и
недоумица које муче учеснике симпозијума.

УО ДДШС регион Београд одржао је конструктивни састанак са гостима из
Војводине на тему продубљивања сарадње и активнијег укључивања у рад ДДШС, о
темама које су за њих горуће и нерешиве, као и о начинима проналажења решења за исте.

Трећег дана симпозијума проф. др Марко Шпилер, међународни консултат и
Председник коморе јавних набавки Србије излагао је на тему: Актуелни ставови
надлежних институција и практична примена Закона о јавним набавкама у установама
образовања и васпитања, одговарајући на разна питања и недоумице директора.

Господин Милан Стошић, у име Удружења педагога физичке културе своје
излагање је усмерио на Школска спортска друштва и начине бољег и ефикаснијег
повратка физичког образовања и културе.

Да је симпозијум успешно протекао говори и податак да су све теме протекле уз
обиље питања, конструктивне дискусије и коначних, али и начина за потенцијална
решења. Хвала свим предавачима, члановима ДДШС из београдског региона, Управном и
Надзорном одбору ДДШС, као и осталим учесницима симпозијума на присуству и
активном раду.
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III ТАЧКА:
Дејан Недић је у писменој форми поднео извештај са G.A. митинга на Кипру , који је једногласно
усвојен.

ИЗВЕШТАЈ СА ГЕНЕРАЛНЕ СКУПШТИНЕ ESHA И БИЈЕНАЛНЕ КОНФЕРЕЦИЈЕ
ESHA

У периоду од 18. до 21. маја, присуствовао сам на оба ова скупа у име нашег
Удружења.Присуствовали су представници 22 државе. Конференцији и Генералној
скупштини су присуствовале следеће земље: Србија, Словенија,  Хрватска, Ирска,
Норвешка, Финска, Холандија,Француска,Грузија, Кипар, Шпанија, Италија,
Бугарска,Немачка, Велс, Шкотска, Енглеска, Северна Ирска, Белгија, Данска,
Мађарска и као гост Канада.

Првог дана је одржана Генерална скупштина и на њој је изабрана Хрватска за
следећег домаћина Бијеналне конференције, која ће се одржати у октобру 2023. године у
Дубровнику.У Хрватској ће се одржати и следећа Регионалана конференција, и то у
Опатији,  у периоду одц 13. до 16. новембра ове године.

Делегација Хрватске удруге равнатеља средњих школа, која је организатор ове
манифестације се потрудила, да због директора из Србије, помери  своју конференцију на
овај датум, с обзиром да је првобитан план био да се Регионална конференција одржи од
11. до 14. новембра. На мој захтев, уз образложење да ми у том периоду имамо изборну
скупштину нашег Удружења и да не бисмо могли имати представнике, Хрвати су се
потрудили да да помере овај скуп.

На овој одржаној Генералној скупштини били смо  кандидати за домаћина
следеће Генералне скупштине, али после консултација са председником УО Ружичићем,
нисам могао да прихватим наше домаћинство, јер услове које смо ми  поставили  нису
прихваћени.Наш услов је био, да сви гости сами себи плате смештај у Београду, а да ми
организујемо  свечану вечеру и један ручак.

С обзиром да смо испали из трке, Грузија је прихватика домаћинство, тако да
ће се следећа Генерална скупштина одржати у Тбилисију 2023. године.

Поред ових активности, на овој Генералној скупштини смо имали и радионице у
вези са статусом избеглица у појединим земљама где је свако од нас истакао какао
решава проблем ове врсте, са акцентом на избеглице из Украјине.

Уз ову  тему, разговарало се и о утицају корона вируса на образовање у земљама
чланицама ЕЈШЕ.

Наредна два дана, у периоду од 19 до 20. маја, одржана је  Бијенална
конференција,на којој је  било  неколико предавача из разних зенаља  са различитим
темама које су се односиле на повезаност основног и средњег образовања са разним
невладиним организацијама, као и решавање проблема климатских промена кроз призму
школа. Предавачи су били из Кипра, Аустрије, Енглеске, Мађарске и Холандије.

Овом скупу је присуствовало преко 200 директора из поменутих земаља, а
највише, наравно са Кипра. Из Словеније је пристигло 24 директора, из Хрватске њих 8 а
из Србије само 1, то јест ја.Из Босне и Херцеговине, Македоније и Црне Горе, није било
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никога, јер су они искључени из Европског удружења директора школа., због неплаћања
чланарине и неактивности. Поред њих из чланства је искључена и Стојковићева
организација из истих разлога,тј. Заједница Гимназија Србије.

Ми смо поред плаћене чланарине за ову годину и котизације за овај скуп, показали
и активност и посвећеност, а на крају крајева и кандидатуру за домаћина, што је јако
одјекнуло на овом скупу.

Све у свему, корисно и значајнио присуство нашег Удружења на овим скуповима.

IV  ТАЧКА:
Члан УО, Горан Стевановић,  поднео је извештај са састанка ДДШС за регион Војводине, који је
једногласно усвојен.

У понедељак, 30.05.2022. године, у Скупштини Војводине, одржан је радни састанак директора
школа Војводине са члановима УО Друштва директора школа Србије.

Тема састанка је била омасовљење ДДШС.
Скуп је поздравио Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине-
националне заједнице, господин Жолт Сакалаш, председник Скупштине ДДШС Дејан Недић,
председник УО ДДШС Иван Ружичић и члан УО ДДШС за регион Војводине Горан Стевановић као
домаћин скупа.

На састанку је презентован рад и улога ДДШС, разговарало се о актуелностима у образовању,
а након састанка многи директори су попунили приступницу ДДШС.

Представљени су координатори ДДШС за регион Војводина:

Панчево – Бранислава Милковић
Зрењанин – Марија Миоковић
Кикинда – Јелена Крвопић
Суботица – Новица Павловић
омбор – Владимир Карановић

Инђија – Драгица Савић

Након радног састанка, уприличен је коктел у Клубу посланика скупштине Војводине.
Састанак је организовао Горан Стевановић, директор ОШ „Јован Поповић“ из Новог Сада и
Биљана Кашерић, в.д. помоћница Покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и
националне мањине-националне заједнице.
Састанку је присуствовало 90 директора установа образовања и васпитања.

V ТАЧКА:
Иван Ружичић је обавестио чланове УО да је представник ТА“Rubicon travel“ , Мирко

Левајац, доставио понуду за смештај на Тари, за стручни скуп ДДШС који ће се  одржати од 9. до
11. новембра 2022. године.

Основни угоститељски пакет предвиђа:
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1.Смештај са укљученом боравишном таксом    4.800,00x2 пансиона +230 динара               9.830,00
2. Кафе/чај  паузе 400,00
3. Доплата за свечану вечеру 1.000,00
4. Бон за пиће 1.000,00
5. Rubicon  услуге организације 1.200,00

________________________________________________
УКУПНО: 13.430,00

Цене свих врста соба  приказане су у Ценовнику Угоститељског  пакета.
Цене чине саставни део Уговора  о пословној сарадњи.

Управни одбор једногласно је усвојио овај предлог.

Иван Ружичић је коментарисао  да је ова цена већа 20% у односу на прошлогодишњу, што је
последица инфлације. Како је котизација  за прошлу годину износила  4.500,00 динара, поставио је
питање члановима УО- колико би она требало да износи ове године. Они су се изјаснили  да треба
да износи 6.000,00 динара за чланове који плаћају чланарину а 10.000,00 динара за оне који не
плаћају чланарину.
УО је овластио  Председника УО да са Агенцијом Rubicon travel потпише Уговор о сарадњи за X
стручни скуп  на Тари и да до 20. јуна сачини  обавештење  за све чланове ДДШС  за X  стручни
скуп  и Скупштину,  које би било на сајту ДДШС и прослеђено свим члановима  преко  чланова УО
из  региона.
УО је информисан  о позиву директорке Гимназије „Доситеј Обрадовић“  из Темишвара да УО
следећу седницу  одржи у Темишвару од 10. до 12. јула 2022. и да се, између осталог, одржи ту и
седница УО  са темом дефинисања програма X  стручног скупа. УО је то прихватио и задужио
Милоша Бјелановића , члана УО, да договори детаље те посете.
и да се

VI ТАЧКА:
Члан ДДШС, Милибор Саковић, иако јер одсутан, непосредно пред седницу је задужио Владана
Ницовића да подсети чланове Управног одбора на потребу формулисања захтева за промену
категорија школских и предшколских објеката у Закону о противпожарној заштити( да из II
категорије пређу у  III).
Дејан Недић, као  председник Скупштине ДДШС, задужен је да формулише допис и  достави га
МУП-у РС.

VII ТАЧКА:
Иван Ружичић је обавестио УО да је реализација Акционог плана рада УО ДДШС у складу са
предвиђеном динамиком.

VIII ТАЧКА:
°  Горан Стевановић је истакао проблем који се  јавља код ангажовања помоћног особља кад се

оно ангажује  за рад на одређено време и то на упражњеним радним местима.  Констатовао је да
нема интереса за такво ангажовање.
УО је овластио Дејана Недића  да се код МПНи ТР информише о могућности расписивања

конкурса на неодређено време  за упражњена радна места.
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Седница је завршена у 1430 часова.

Записничар
Владан Ницовић

Председник УО ДДШС
Иван Ружичић, професор


