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ЗАПИСНИК

СА VIII РЕДОВНЕ  И V ИЗБОРНЕ СКУПШТИНЕ ДДШС

Скупштина је одржана 9. 11. 2022. године са почетком у 15.00 часова на Тари – хотел „Оморика”.
Присутнима се обратио Иван Ружичић, председник Управног одбора „Друштва дитректора школа Србије” и
званично отворио X акредитовани стручни скуп/симпозијум директора – „ Директор – креатор и модератор”.
У име председника Скупштине Друштва Дејана Недића скупу се обратио Милош Бјелановић и поздравио све
присутне госте: Милоша Благојевића, помоћника министра за средње образовање Министарства просвете,
Славицу Ракић – координатора ЈИСП-а из Министарства просвете, Андреја Безјака, директора ТЕСЛА д.о.о.,
проф. др Ђорђа Каличанина, Економски факултет Београд.  Потом је Иван Ружичићи укратко упознао
присутне са активностима које ће се реализовати у периоду од 9.11. до 11.11. 2022. године.

Присутнима се затим обратио помоћник министра просвете за средње образовање, Милош
Благојевић.

У својству председника Управног одбора Иван Ружичић је обавестио чланове Скупштине да по члану
16 Статута „Друштва директора школа Србије” Скупштином руководи председник Скупштине, а пошто је он
данас оправдано одсутан, замолио је члана Управног одбора, професора Милоша Бјелановића да прочита
писмо колеге Дејана Недића упућено Скупштини, у коме се извињава што није у могућности да присуствује
и председава Скупштином и моли чланове Скупштине за разумевање.

Иван Ружичић је подсетио чланове Скупштине да по члану 16, став 7 Статута Друштва, у случају
одсутности или спречености председника Скупштине истом руководи председник Управног одбора. У том
смислу је констатовао да ће председник Управног одбора руководити радом Скупштине и предложио је
радно председништво у саставу: Роберт Џунић, Весна Чолић – записничар, Иван Ружичић – председавајући
Скупштином. Након констатовања да су се стекли услови за несметано одвијање рада Скупштине (присутно
114 чланова), предлажио је следећи

Дневни ред:

1. Усвајање записника са претходне седнице, од  13. 12. 2019. године;
2. Извештај о раду Управног одбора „Друштва директора школа Србије” за период од 21.12.2019. до

08.11.2022. године;
3. Извештај о раду Надзорног одбора;
4. Избор председника Скупштине „Друштва директора школа Србије”;
5. Избор чланова Управног и Надзорног одбора Друштва;
6. Предлози за рад „Друштва директора школа Србије”;

Предложен дневни ред је једногласно усвојен са 114 гласова за, нико није био против и није
било уздржаних.
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1. ТАЧКА

 Записник са претходне седнице од 13. 12. 2019. године, а који је прослеђен у материјалу за ову
седницу је једногласно усвојен.

2. ТАЧКА

 Иван Ружичић је најавио подношење извештаја о раду Управног одбора „Друштва директора
школа Србије” за период од 21. 12. 2019. до 8.11. 2022. године и најпре је поднео извештај о раду
Управног одбора за наведени период.

Извештај о раду Управног одбора  Друштва директора школа Србије
од 23. децембра 2019. до 8. новембра 2022. године

Поштоване колегинице и колеге,

Садашњи Управни одбор Друштва директора школа Србије је изабран на 7. редовној и 4.
изборној Скупштини која је одржана на Новом Београду 13. децембра 2019. године. Управни одбор,
по члану 21 нашег Статута, руководи радом Друштва и , између осталог, подноси извештај о свом
раду Скупштини и пошто, из добро познатих разлога, током 2020. и већег дела 2021. године
Скупштина није могла бити организована, овај извештај се практично односи на цео мандатни
период Управног одбора, пошто по члану 19, тачки 4.6. мандат чланова Управног одбора траје три
године.

Иначе, у овом трогодишњем периоду одржано је 13 седница Управног одбора, а такође смо
извршили замену два члана Управног одбора који су изабрани из региона Војводине, који су
прешли на друга радна места и престали су бити директори образовно-васпитних установа. Најпре
је колегиница Јасмина Пастоњицки прешла са места директора школе у просветне инспекторе, а
потом је и колега Томислав Бартолић са места директора школе прешао на рад у Регионални центар
за стручно усавршавање запослених у образовању, чиме смо остали без чланова Управног одбора из
региона Војводина. Попуну чланова Управног одбора, по члану 19, тачки 4.3. Статута Друштва
директора школа Србије, извршили смо почетком ове године тако што смо по одлуци Управног
одбора у рад укључили колеге Горана Стевановића из Новог Сада и колегиницу Весну Чолић из
Сремских Карловаца и сада о томе обавештавамо Скупштину. Тако смо комплетирали Управни
одбор и увек у раду учествује девет чланова, а такође, када год имамо седницу Управног одбора,
позивамо колеге из града у коме се седница одржава да присуствују седници и учествују у раду.
Такође, у раду активно учествују и четири члана Надзорног одбора као и колеге Милибор Саковић,
директор Прве економске школе из Београда, иначе члан Савета за средње стручно образовање, као
и колега Владан Ницовић, директор Економске школе из Чачка, иначе сада наш представник у
Националном просветном савету. Тако смо постигли да увек директно и активно у раду Управног
одбора учествује петнаестак чланова што нам знатно олакшава рад.

Нажалост, 30. септембра ове године је, у 61. години живота, преминуо наш колега и члан
Управног одбора из региона Централна и Западна Србија, директор Економске школе из Пријепоља
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Ермедин Ерко Дуран и овом приликом се још једном опраштамо од драгог колеге, искреног
пријатеља и изузетног човека и нека му је вечна слава и хвала за све заједничке тренутке које смо
провели у раду и дружењу.

Иначе, пракса у раду Управног одбора је да на завршној седници у календарској години
доноси план рада за наредну годину и он је основ свих активности, а оне су у складу са циљевима
рада Друштва који су одређени у нашем Статуту. Пошто су седнице Управног одбора, са размаком
од пар месеци, Управни одбор је донео начелну одлуку да се одмах после одржане седнице
записник достави члановима Управног одбора на корекцију и после тога се он одмах објављује на
нашем сајту, пре његовог формалног усвајања на наредној седници. Овим смо желели да
постигнемо благовремено информисање о активностима Друштва и бољу међусобну комуникацију.

Ако идемо хронолошким редом, одмах после Скупштине, 23. децембра 2019. године смо
конституисали Управни одбор и донели план рада за 2020. и финансијски план и активно се бавили
организацијом планираног IX стручног скупа. Тај скуп је био планиран од 18. до 20. марта 2020.
године на Тари у Хотелу „Оморика”. Управни одбор је имао одлично припремљене теме за овај
скуп и извршена је његова акредитација, али на жалост свих, 15. марта 2020. почетком епидемије
корона вируса били смо принуђени да скуп откажемо. Сви наши покушаји да се тај скуп одржи у
2020. ипак нису уродили плодом и у октобру смо донели коначну одлуку да се IX Стручни скуп
одлаже за почетак новембра 2021. године. Иначе, у тој 2020. години, успели смо да одржимо, у
условима епидемије ковида 19, три седнице Управног одбора и то 19. маја на Дивчибарама, 13.
августа у Чачку и 15. октобра 2020. у Новом Пазару, где смо имали прилику да директорима из тог
града представимо рад Друштва. Ове седнице смо искористили да анализирамо рад образовно-
васпитних установа у новим, необичним условима и да дамо своје предлоге за организацију рада
школа, посебно од почетка школске 2020/2021. године.

Такође, радили смо и на нашој унутрашњој организацији и донели смо неколико важних
правилника: нови Пословник о раду Управног одбора, Правилник о начину стицања и трошења
финансијских средстава, Пословник о раду региона и разматрали смо све начине побољшања рада и
укључивања што већег броја чланова у рад Друштва. Генерално, из плана рада за 2020. нисмо
реализовали IX стручни скуп и нисмо имали активности на регионалном нивоу и у оквиру ESHA-е,
јер тих активности није било.

План рада за 2021. годину смо усвојили на седници Управног одбора која је одржана 16.
фебруара 2021. на Авали. Тада смо имали веома добар састанак са министром просвете господином
Бранком Ружићем и његовим сарадницима из Министарства просвете, науке и технолошког развоја
у вези са веома актуелним темама које су у том тренутку оптерећивале рад директора школа. Пре
свега, разматрали смо проблеме око израде такозваног ФУК-а (Финансијско управљање и
контрола), проблеме око примене Закона о заштити од пожара, указали смо на материјални положај
директора образовно-васпитних установа који је понижавајући и дестимулативан с обзиром на
улогу и одговорност директора школа и вртића. Ово је била прилика да се укаже и на тужбе које су
у то време најављиване према школама од стране помоћних радника и колега који су радили по
индивидуалним образовним плановима и на питање стимулисања директора који су положили
испит за лиценцу.
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Иако смо и у 2021. години радили у условима пандемије, план рада је у великој мери
реализован и успели смо да од септембра поново припремимо и одржимо IX стучни скуп од 3. до 5.
новембра 2021. године на Тари у хотелу „Оморика”. Такође, паралелно смо имали одржане скупове
региона Београд и региона Југоисточна Србија о чему ће бити посебни извештаји, као и извештај о
раду Националног просветног савета и Савета за средње стручно образовање, где имамо своје
представнике.

Извештај са IX Стручног скупа на Тари, као и план рада за 2022. годину смо усвојили на
седници Управног одбора која је одржана 23. децембра 2021. године у Нишу. Ту смо, између
осталог, посебно издвојили проблем рада региона Војводина, пошто смо током прве половине 2021.
године остали без оба члана Управног одбора из овог региона, који су прешли на нова радна места.
Током првог квартала ове године смо решили овај проблем укључивањем у рад Управног одбора
колегинице Весне Чолић и колеге Горана Стевановића који ће такође у току дискусије о овом
извештају обавестити Скупштину о активностима Друштва у Војводини.

У мају ове године је ESHA (European School Heads Association) обновила свој рад, тако да је
по одлуци Управног одбора председник Скупштине учествовао у раду Генералне скупштине ESHA-
е на Кипру од 18. до 21. маја ове године чиме смо остали чланови ESHA-е, где смо уз удружења из
Словеније и Хрватске једини чланови из такозване југоисточне Европе, то јест бивше Југославије.
Током маја и јула смо успоставили сарадњу са Савезом Срба у Румунији и Српском теоретском
гимназијом „Доситеј Обрадовић” из Темишвара.

Други део ове године смо радили на припреми ове Скупштине и X стручног скупа, на коме
желимо да позовемо директоре образовно-васпитних установа да укажу на проблеме система и дају
могућа решења тих проблема. На тај начин хоћемо да дамо нови импулс раду Друштва и заузмемо
активнију улогу у креирању и побољшању нашег образовно-васпитног система.

Мислим да смо активности из плана рада за 2022. годину у великој мери остварили, а о
детаљима свега тога може бити речи у дискусији о овом Извештају.

Наше удружење је основано у августу 2009, а прва седница Управног одбора је одржана 15.
децембра 2009. године. За ових 13 година рада и постојања прошли смо пут од игнорисања до
уважавања и ако би требало направити неки резиме, могло би се рећи следеће:

Од почетних 40 чланова, кроз чланство у Друштву за ових 13 година прошло је укупно 820
директора, а сада тренутно имамо око 600 чланова. Наш стални циљ треба да буде омасовљење, али
мислим да смо постигли завидан ниво чланова и да даље треба да радимо на нашој унутрашњој
организацији. Постигли смо да је наш радно-правни статус, у смислу чувања радног места за време
обављања дужности директора, данас много боље решен него пре десетак година. Као Друштво смо
препознати у ЗОСОВ-у и имамо свог представника у Националном просветном савету што је некада
било незамисливо. Учествујемо у активностима Министарства просвете и оба завода као партнери и
сарадници. Кроз наше стручне скупове, овај централни и регионалне, активно размењујемо
информације и идеје и побољшавамо свој свакодневни рад. На регионалном и европском нивоу
пратимо кретања и тенденције у другим образовно-васпитним системима да би боље разумели шта
су савремене потребе у образовању и васпитању наших ученика који су будућност наше земље.
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Оно што нисмо решили и што је све већи проблем, јесте материјални положај директора
образовно-васпитних установа који је понижавајући и дестимулативан у односу на ниво
одговорности и улоге директора у квалитету рада школа и вртића. Све више примећујемо да многе
наше колеге, директори са вишегодишњим искуством, не желе више да раде овај посао што је
велики губитак за цео систем. У том смислу потребно је да покушамо да вратимо и успоставимо
стање у којем су директори школа из реда најбољих просветних радника у својој основној струци
препознати и цењени у својој средини.

Посебно наглашавам да је рад свих чланова Управног одбора и Надзорног одбора. потпуно
волонтерски поред свих обавеза које имамо као директори и да он почива на посебној енергији и
ентузијазму. Зато се захваљујем свима вама, као и члановима Управног одбора и Надзорног одбора.
који, упркос свему, верујете у смисао знања и образовања за сваког човека појединачно и за цело
друштво, што показујете чланством и радом у Друштву директора школа Србије.

Полазећи од тога да смо сви ми у просвети слуге знања и напретка нашег друштва и државе,
наша мисија је да увек подржавамо достојанство наших професора, учитеља и васпитача и да их
храбримо да сви заједно остварујемо своје снове радећи на васпитању и образовању наше деце и
ученика.

То је једини и прави начин да директори школа и вртића постану и да се потврде као
институције система и основ квалитета рада наших школа.

У Чачку, новембар 2022. године Председник Управног одбора
Друштва директора школа Србије

Иван Ружичић, професор

 Након овог, најавио је извештаје из региона:

- Београд – извештај је поднела Бранка Ивковић Петронић;
- Југоисточна Србија – извештај је поднео Роберт Џунић;
- Војводина – извештај је поднео Горан Стевановић;

 Иван Ружичић је затим најавио извештај члана Националног просветног савета из реда
„Друштва директора школа Србије” – Владана Ницовића.

 Затим је уследио извештај о раду члана Савета за средње стручно образовање – Милибора
Саковића.

Након поднетих извештаја, Иван Ружичић је отворио дискусију.

У дискусији су учествовали Милош Бјелановић и Силвана Павловић;
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 Након завршене дискусије, уследило је гласање за усвајање Извештај о раду Управног одбора
„Друштва директора школа Србије” за период од 21. 12. 2019. до 8. 11. 2022. године.
Извештај је усвојен са 114 гласова за, ниједним против и нико није био уздржан;

3. ТАЧКА

Извештај Надзорног одбора о финансијском пословању „Друштва директора школа Србије” за 2019,
2020. и 2021. годину поднео је Душко Парезановић, члан Надзорног одбора Друштва (сва три извештаја су
послата као материјал члановима Скупштине). Отворена је дискусија. У вези са овом тачком није било
дискусије;

 Након закључене дискусије, предложени извештај о финансијском пословању стављен је на
гласање. Усвојен је извештај са 114 гласова за, ниједним против и нико није био
уздржан;

4. ТАЧКА

Члан Управног одбора „Друштва директора школа Србије” Роберт Џунић је образложио члан 16.
Статута који се односи на избор председника Скупштине и обавестио да је за председника Скупштине стигао
предлог са 30 потписа чланова Друштва и образложио предлог да се колега Дејан Недић, директор Друге
економске школе из Београда, изабере за председника Скупштине „Друштва директора школа Србије” за
наредни мандатни период до новембра 2025. године.

Отворио је дискусију. Како се за дискусију нико није јавио, он је исту закњучио. По члану 17.
Статута, Роберт Џунић је предложио да се гласање обави јавно,уколико нема предлога за другачије
изјашњавање. Пошто није било предлога за тајно изјашњавање, констатовао је да ће се гласати јавно.
Скупштина се овим редом изјашњавала:

 За је гласало 113 чланова (од укупно 114 присутних)

 Против није било гласова и

 Уздржани укупно 1;

Скупштина је изгласала да је Дејан Недић председник Скупштине „Друштва директора школа
Србије” за мандатни период до 2025. године.

Иван Ружичић је најавио избор чланова Управног одбора и Надзорног одбора. Подсетио је чланове
на члан 19, тачка 3. Статута и тачку 4.2 и обавестио да је добио следеће предлоге за чланове Управног одбора
из:

- Регион Београд – Бранка Ивковић Петронић и Милош Бјелановић;
- Регион Централна и Западна Србија – Иван Ружичић и Јелена Спасојевић;
- Регион Војводина – Горан Стевановић и Весна Чолић;
- Југоисточна Србија –Александар Стевановић и Роберт Џунић;

Пре паузе, најављен је састанак по регионима на којима ће се предложити по један члан Надзорног
одбора. Ове састанке су водили:

- Регион Београд – Бранка Ивић Петронић;
- Регион Централна и Западна Србија – Владан Ницовић;
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- Регион Војводина – Горан Стевановић;
- Регион Југоисточна Србија – Роберт Џунић;

5. ТАЧКА

У 17.45 Иван Ружичић је отворио 5. тачку дневног реда: Избор чланова Управног одбора и Надзорног
одбора из региона и позвао известиоце да предложе по једног члана Надзорног одбора из одређеног региона.
Сумирао је предлоге за осам чланова Управног одбора и четири члана Надзорног одбора и дао Скупштини на
изјашњавање.

 Регион Београд – Бранка Ивковић Петронић и Милош Бјелановић за Управно
одбор и Весна Ћировић за Надзорни одбор;

 Регион Централна и Западна Србија – Иван Ружичић и Јелена Спасојевић за
Управно одбор и Душко Парезановић за Надзорни одбор;

 Регион Војводина – Горан Стевановић и Весна Чолић за Управно одбор и
Жељко Стаменковић за Надзорни одбор;

 Југоисточна Србија – Александар Стевановић и Роберт Џунић за Управни
одбор и Тугомир Цветковић за Надзорни одбор;

Наведени предлози стављени су на гласање и усвојени су са 114 гласова за, ниједним против и
нико није био уздржан;

6. ТАЧКА

Иван Ружичић је отворио последњу, 6. тачку дневног реда – Предлози за рад „Друштва директора
школа Србије”.

- Измене у Статуту, предлоге треба да разматра Управни одбор у наредном периоду;
- Предлози YUTE – Миле Саковић је упознао чланове Скупштине са дописом YUTE, у коме
се траже измене Правилника о екскурзијама и подршка да се у маршруте  уврсте као обавезна
места посете Крф, Видо, Метеори или Зејтинлик. Скупштина је у начелу подржала овај
предлог;

Након исцрпљеног дневног реда, Иван Ружичић се захвалио свима и затворио VIII редовну и V
изборну Скупштину у 18.40.

Записничар Председник Скупштине

_________________________ ______________________________

Весна Чолић Дејан Недић


