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Записник  са II редовне седнице УО

Седница је одржана  18.01.2023. године  у просторијама  Универзитета Сингидунум у
Београду, са почетком у  11 часова. Седници присуствују председник Иван Ружичић, сви чланови
УО: Дејан Недић, Милош Бјелановић,  Бранка Ивковић Петронић,  Роберт Џунић, Александар
Стевановић,  Горан Стевановић,  Весна Чолић,  Јелена Чеперковић Спасојевић, као и чланови
Друштва Милибор Саковић и Владан Ницовић.Такође су присутни Милан Кецман,директор
Економске школе из Раковице, Силвана Павловић, директор ОШ за заштиту вида„Драган
Ковачевић“ као и  Милица Павловић, представник директора београдских вртића. Домаћини овог
скупа са Универзитета Сингидунум су ректорка Горанка Кнежевић и ПР Универзитета Предраг
Обрадовић.

Пре почетка рада, ректорка и ПР Универзитета су поздравили присутне, пожелели
успешан рад и укратко представили Универзитет Сингидунум. Подсетили су на  дугогодишњу
сарадњу Универзитета са ДДШС и истакли  да ће  и убудуће Универзитет бити отворен са сарадњу
са Друштвом.

Председник УО се захвалио на лепим речима  и прочитао предложени

Дневни ред
1. Усавајање записника са  седнице од 12.12.2022.
2. Анализа предлога и закључака  са X стручног скупа на Тари
3. Термини одржавања централног и  регионалних стручних скупова  у 2023. години
4. Извештај са састанка радне групе МП у вези превенције насиља у образовно

васпитним установама

Предложени дневни ред усвојен је једногласно.

Рад

I ТАЧКА

Записник са I редовне седнице УО усвојен је једногласно, без измена и допуна.

II ТАЧКА

Председник УО је подсетио присутне да је ова тачка дневног реда произашла из закључака
стручног скупа на Тари. На самом стручном скупу , кроз радионице које су водиле колеге
овлашћене од стране  УО ДДШС дефинисани су предлози правилника о финансирању појединих
делова  образовног система.

Иван Ружичић је позвао Бранку Ивковић Петронић да заједно са Силваном Павловић
упознају присутне са  предлогом Правилника  о финансирању  музичке и балетске школе. Такође
је позвао Роберта Џунића да представи  предлог Правилника  о финансирању за основне школе,
Милана Кецмана за  средње стручне школе а сам Иван Ружичић је коментарисао  предлог
Правилника о финансирању за гимназије.На крају је  Милица Павловић, представник директора
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вртића, говорила  о предлогу Правилника о финансирању вртића и о проблемима са којима  се
сусрећу директори предшколских установа  у свом раду.
Уследила је  исцрпна дискусија  по свим предлозима Као резултат оваквог начина рада,  усвојен је

Закључак
По коме  су сви поменути предлагачи у обавези да  у најкраћем року  израде пречишћен текст свих
правилника  на меморандуму  ДДШС,  потписан од стране Председника УО и Председника
Скупштине. Обавезује се Дејан Недић да уговори састанак  са  кабинетом Министра просвете, на
коме би делегација ДДШС  представила ова акта.

III ТАЧКА

Пре усвајања термина  централног и регионалних  скупова, Дејан Недић је  затражио да се
ова тачка  прошири са  одређивањем УО према  термину одржавања  конфереције ESHA –е која је
планирана за јесен 2023. године у Дубровнику.

Иван Ружичић  је изнео предлог организовања и  одржавања централног  стручног скупа
на Тари, у периоду 5-7. новембра 2023.

Представници  региона Београд су предложили  као термин за свој стручни скуп мај 2023.
Регион  Југоисток предложио је крај марта за одржавање свог стручног скупа.
Представници Војводине  су  изнели став да због обимних активности нису у могућности да

организују регионални скуп у 2023.
Регион Централна и западна Србија, због организације скупа на Тари, не планирају свој

регионални стручни скуп.

Представници вртића исказали су потребу  за чвршћим повезивањем београдских вртића
који су већим делом чланови нашег удружења, са вртићима  из осталих региона, уз већу подршку
и  ангажовање  чланова УО ДДШС.Председник УО  је подсетио  да је ова тема једна од тачака
Акционог плана рада за 2023. годину.

УО је подржао иницијативу  Дејана Недића  да се са  већим бројем  чланова наше
делегације одазовемо учешћу на  конференцији ESHA-Е У Дубровнику, по моделу из 2014. године
( смештај за нашу делегацију би био обезбеђен у Требињу).

IV ТАЧКА

Роберт Џунић је известио присутне  о закључцима радне групе за превенцију насиља у
образовно васпитним установама.

Прилог:

Записник са закључцима Радне групеза превенцију и спречавање насиља у
систему образовања и васпитања

Трећи састанак Радне групе,  20. децембар 2022. године
Влада Републике Србије, Немањина 11, IV спрат, сала 155
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Дана 20. децембра 2022. године у просторијама  Владе Републике Србије (Немањина
бр.11, IV спрат, сала 155) одржан јетрећи састанак Радне групе за превенцију и
спречавање насиља у систему образовања и васпитања, време трајања: 12:00-13:40
часова.

Учесници састанка:
1. Министарство просвете: Бранко Ружић, министар просвете; Анамарија Вичек,

државна секретарка,Јасмина Јовановић, помоћница министра, Сектор за
инспекцијске послове, Милан Пашић, помоћник министра, Сектор за предшколско
и основно образовање и васпитање, Елма Елфић Зукорлић, помоћница министра,
Сектор за унапређивање људски и мањинских права у образовању, Снежана
Вуковић, шефица Одсека за људска и мањинска права у образовању, Љиљана
Ненадовић, шефица Одсека за правне послове, Михрета Фејзула, Одсек за људска и
мањинска права у образовању, Весна Шапоњић, Одељење за координацију рада
школских управа.

2. Министарство за бригу о породици и демографију- Јелена Ребић
3. Министарство државне управе и локалне самоуправе – Андријана Петковић
4. Министарство унутрашњих послова – Оливера Зечевић
5. Академија за националну безбедност – Драган Симеуновић, директор
6. Синдикат радника просвете Србије-Милорад Антић
7. Унија синдиката просветних радника Србије- Јелена Томић
8. Грански синдикат просветних радника Србије „Независност“ –Јелена Радовић
9. Друштво директора школа Србије- Роберт Џунић
10. Друштво директора  школа Србије - Милан Кецман
11. Синдикатобразовања Србије – Николина Јанковић
12. Покрајински секретаријат за образовање, програм, управу и националне

мањине - националне заједнице – Слађана Бурсаћ
13. Координационо тело Нови Сад- Дина Вучинић
14. Министарство здравља – др. Снежана Аксентијевић

Трећи састанак Радне групе за превенцију и спречавање насиља у систему образовања и
васпитања, отворио је Бранко Ружић, министар просвете.
У уводном излагању министар се захвалио свим члановима радне групе на посвећености и
конструктивној сарадњи и истакао да ће се на данашњем састанку разматрати
предфинални предлози и њихове последице пре коначног усвајања измена законске и
подзаконске регулативе.
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Подсетио је да приликом разматрања предлога имамо у виду да је реч о сложеном
друштвеном феномену и да смо сви одговорни за његово решавање. Истакао је да приликом
разматрања одређених предлога, морамо имати ширу перспективу приступу проблему и да
предложена решења дају дугорочне ефекте и буду у најбољем интересу свих нас, а пре свега
деце.Такође, напоменуо је да морамо бити свесни да неке мере и активности не зависе само од
наше добре воље,  већ и од могућности њихове примене и усаглашености са прописима других
система.
Представљен је дневни ред састанка који је и усвојен:

1. Усвајање Записника са претходног састанка одржаног 12. децембра 2022. године
2. Разматрање предложених измена и њихово коначно усвајење
3. Разно

Након излагања министра, Снежана Вуковић, шефица Одсека за људска и мањинска права у
образовању представила је све обједињене кључне предлоге који су чланови Радне групе
достављали уз аргументацију и образложења за прихватање/односно неприхватање одређених
предлога за измену законске и подзаконске регулативе.
Након сваког изложеног предлога за измену и изложене аргументације за прихватање, односно
неприхватање предлога, сви чланови радне групе су имали прилику да се изјасне и дискутују о
истом.
Од укупно 12 предлога за измену законске и подзаконске регулативе, 9предлога за измену је
усвојено, 1 предлог је повучен, а 2 предлога нису усвојена уз сагласност чланова радне групе.

Усвојени су следећи предлози за измену законске и подзаконске регулативе (9 предлога):
1. Бројчано ће се оцењивати владање од 5. до 8. разреда у току и на крају првог и другог

полугодишта,а оцена из владања ће улазити у просек.

2. Ученику се одлаже исписивање из средње школе уколико је против њега покренут
васпитно-дисциплински поступак, до његовог окончања. Након тога, уколико ученик жели
и даље да се испише, школа је у обавези да дозволи исписивање и да у исписницу унесе
изречену васпитно-дисциплинска меру која је за ученика изречена током поступка.

3. С обзиром да је као тежа повреда обавезе ученика већ дефинисана
„употребамобилногтелефона, електронскогуређаја и другогсредства у
сврхекојимасеугрожавајуправадругихили у сврхепреваре у поступкуоцењивања“ (Члан 84,
ЗОСОВ, став 7), на предлог Министарства, а уз сагласност чланова радне групе усвојено
је да школе Општим актом могу да уреде употребу мобилног телефона током наставе.

Министар је нагласио да је потребно да Министарство просвете операционализује препоруке ка
школама која ће се односити на поменут предлог.

4. Вршиће се измене Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе
која обавља делатност основног/средње образовања и васпитања (оба Правилника)  у
циљу повећања броја стручних сарадника у основним и средњим школама.

Предлог Министарства за број извршилаца у основним школама (по 3 одељења мање):
- уместо од 8 до 23 одељења - предлажемоод 8  до 20 одељења – 1 извршиоц на

пословима стручног сарадника.
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- уместо од 24 до 31 одељења – предлажемо од 21 до 28одељења - 1,5 извршилаца на
пословима стручног сарадника.

- уместо од 32  до 39 одељења предлажено од 28 до36 одељења – 2 извршиоца на
пословима стручног сарадника итд.

Министар просвете, као и чланови радне групе су се сложили да је потребно повећати број
стручних сарадника. Министар просвете је истакао да је неопходно урадити анализу стања
броја стручних сарадника у основним и средњим школама, финансијску пројекцију ефеката, а
затим и прибавити сагласност/одобрење Министарства финансија, са чиме су се сагласили и
чланови Радне групе.
Сви чланови Радне групе су се сложили да би повећање броја стручних сарадника била веома
значана мера у циљу превенције насиља, том прилоком би приоритет имали стручни сарадници
који у школама немају пуну радну норму.
Такође, поменуто је да су школама поред психолога и педагога потреби и специјални педагози,
социјални радници, пре свега средњим школама.

5. Повећање надокнадеза рад одељењских старешина од 4 % повећана 7 %,
узизрадуПравилника/Упутства о раду одељењских старешина.

Истакнуто је да би било значајно подржати значај улоге одељењског старешинеи кроз доношење
Правилника/Упутства о раду одељенских старешина (на основу Члана 131, став 2. - ЗОСОВ).
Назначено је да ћеувећање коефицијента за обрачун и исплату плате за одељенског старешину
захтевати измену Уредбе о коефицијентима  за обрачун и исплату плата запослених у јавним
службама, која је у надлежности Министарства државне управе и локалне самоуправе, као и да
је потребно урадити финансијске ефекте.

6. Повећање постојећих новчаних казни за родитеље (ЗОСОВ – 194 – тежа повреда обавезе
родитеља и 195- повреде забране 110 - 111).

Постигнута је сагласност да се повећа само доња граница новчане казне за родитеље.
Члан 194.
Новчаном казном од 5.00010 000до 100.000 динара казниће се за прекршај родитељ, односно други
законски заступник за повреду обавезе из члана 84. овог закона.

Члан 195.
Новчаном казном од 30.000 до 100.000 хиљада динара 40 000 до 100 000 динараказниће се
родитељ, односно други законски заступник детета или ученика који учини повреду забране из чл.
111. и 112. овог закона.

7. Потписаће се нови меморандуми/ревидираће се стручна упутстава о сарадњи са
Министарством за бригу о породици и демографији, Министарством здравља и
Министарство правде,  Министарством унутрашњих послова и Министарством
државне управе и локалне самоуправе.

Сви чланови радне групе су истакли значај и неопходност интерсекторске сарадње када је ова
сложена тема  у питању.
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8. Усвојене су предложене изменеПравилника о обављању друштвено-корисног, односно
хуманитарног рада, а које се односе:

- на већу учесталост и дужину реализације друштвено-корисног,
односнохуманитарнограда у школама - (уместо да се активности реализују 2 до 3
пута недељно, реализоваће се 3 до 4 пута недељно) и време реализације активности
(уместо 15-45 минута, активности ће се реализовати у периоду од 30 до 60 минута),

- такође, усвојено је да се друштвено-користан, односно хуманитарни рад остварује у
просторијама школе под надзором наставника, родитеља, директора, односно
стручног сарадника или ван просторија школе у сарадњи са надлежним центром за
социјални рад, као и да ниједна одабрана активност друштвено-корисног, односно
хуманитарног рада не сме особу која је била изложена  насиљу, било да је реч о
ученику или запосленом, изложити могућности нове виктимизације.

Став запослених у Министарству је био да се активности  друштвено-корисног рада не могу
реализовати без присуства наставника, са чим су се сагласили сви чланови Радне групе.
Шефица Одсека за људска и мањинска права у образовању, Снежана Вуковић је напоменулада ће
се приликом измене поменутог Правилника ревидирати и примери активности друштвно-
хуманитарног рада за теже повреде и повреде забране (дефинисани у Табели 2 и 3 поменутог
Правилника).

9. Усвојена је и једна од кључних измена Правилника о протоколу поступања у установи у
одговору на насиље, злостављање и занемаривање која ће се односи на то да:

„Затрећинивонасиља и
злостављањадиректорустановеподносипријавунадлежниморганима, организацијама и
службама и обавештаваМинистарство, односнонадлежнушколскууправу, у рокуод 24
сата путем дигиталне националне платформе „Чувам те“ са првим информацијама о
догађају, а у рокуод 48 сатисапотпуниминформацијамаи закључцима са састанкатима.
Такође, установа путем националне платформе ажурира информације о поступању до
затварања предмета, односно предузимања свих потребних мера и њихове евалуације.“

Запослени у Министрству су истакли да ће се приликом измене поменутог Правилника, изменити
и делови Правилника који се односите на планирање превентивних активности, уз истицање
значаја стручног усавршавања из области заштите од насиља за све запослене током сваке
школске године. Такође, прецизираће се улоге Тима за заштиту, као и процедуре поступања у
ситуацијама  другиг и трећег нивоа насиља, насиља које се догодило изван установе (када деца
нису у својству ученика) као и поступање у ситуацијама злоупотрбе мобилних телефона према
другим ученицима и према запосленим. Биће појашњена улога Националне платформе „Чувам те“
у евидентирању првог и другог нивоа насиља.

Предлог измене који је повучен (1):
1. Повучен је предлог број шест који се односио на скраћење рока за реализацију

васпитно-дисциплинског поступка на 20 наставних дана, с обзиром да може доћи до
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проблема у реализацији појачаног васпитног рада са учеником, као и до усложњавања
вођења целокупног васпитно-дисциплинског поступка.

И поред наведеног, сматрамо да је школама потребна подршка у ситуацијама када се ситуације
насиља догоде пред сам крај наставне године, а захтевају покретање ВД поступка. У пракси је
било дилема од стране школа на који начин тада реализују ВД поступак и шта у ствари школе
тада могу да предузму са ученицима који су извршили насиље?
Министарство ће размотрити на који начин би се могла пружити подршка школама у решавању
наведене ситуације.

Чланови Радне групе су се на предлог Министарства просвете, уз образложење и
аргументацију, сагласили да се не прихвате следећи предлозиза измену законске и подзаконске
регулативе (2):

1. Уколико је негативна оцена из владања трећа негативна оцена (2+1) ученик понавља
разред.

Друштво директора школа Србија, чији је ово био предлог, након образложења од стране
Министарства просвете и дискусије у којима су учествовали и други чланови Радне групе, повукли
су предлог за измену, са чиме су се сагласили чланови Радне групе.

2. Суспензија ученика средње школе док траје васпитно-дисциплински поступак (највише до
5/10 дана) уз обавештавње надлежног центра за социјални рад о суспензији и укључивање
родитеља.

Истакнуто је, да је овај предлог веома сложен и да његово прихватање отварадруга сложена
питања као што је реализацијапојачаног васпитног рада са учеником, који је обавезан део
васпитно-дисциплинског поступка, улога родитеља и запослених, надлежног центра за социјални
рад у периоду док је ученик суспендован. Такође, прихватање поменутог предлога може
покренути и питање угрожавања права детета на образовање, као једног од основних људских
права  (Заштитник, Повереник).
Великом већином гласова чланова Радне групе предлог није усвојен (један члан радне групе је био
за усвајање овог предлога и након образложења и дискусије).
Пред сам крај састанка министар се захвалио свим члановима радне групе на ангажовању и
конструктивној сарадњи и рекао је да ће до 24. децембра Министарство просвете свим
члановима радне групе послати финалне усвојене предлоге за измену, уз списак законских и
подзаконских аката које је потребно мењати у складу са усвојеним предлозима измене.
У наставку је листа законских и подзаконских аката које захтевају измене и допуне, а у
складу са усвојеним предлозима током радног састака Радне групе одржаног 20.12.2022.
године.

Листа законских и подзаконских аката који ће се мењати у складу са усвојеним
предлозима чланова Радне групе:

-Измена Закона о основама система образовања и васпитања (Чланови:  72, 73, 74, 75,
82, 84, 85, 86, 128, 194 и 195), из чега следи и измена следећих закона и правилника:
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* Закон о основном образовању и васпитању
* Закон о средњем образовању и васпитању, као и
* Правилници о оцењивању ученика у основним исредњим школама.

- Измена Правилника којима се уређују критеријуми и стандарди за финансирање
установа (пре наведеног неопходно је урадити прецизну анализу стања броја стручних
сарадника у основним и средњим школама, као и процену финансијских ефеката).

- Увећање коефицијента за обрачун и исплату плате  за одељенског старешину захтева
измену Уредбе о коефицијентима  за обрачун и исплату плата запослених у јавним
службама, која је у надлежности Министарства државне управе и локалне самоуправе, и
потребно је урадити финансијске ефекте.

- Правилник о протоколу поступања у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

- Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада.

У наредном периоду, Министарство ће у складу са анализама и проценама ефеката сваког од
усвојених предлога Радне групе, утврдити прецизне рокове за  измене и допуне сваког од
наведених прописа.

Седница је завршена у 1410 часова.

Записничар
Владан Ницовић, професор

Председник УО ДДШС
Иван Ружичић, професор


