
Извештај   

о раду Друштва учитеља Општине Сјеница  

за школску 2018/2019. год. 

Редни 

бр. 
Време 

Активности  

у школској 

2018/2019. год. 

Начин остваривања 

1. 
20. октобар 

2018. год. 

-Аплицирање и  

пријем ДУОС-а у 

СУРС  

-Пријем Друштва учитеља Општине Сјеница у 

чланство Савеза учитеља Републике Србије 20. 

октобра 2018. године на редовној изборној 

седници Скупштине СУРС-а одржаној у 

Пожаревцу. 

2. 
29. октобар 

2018. год. 

-Пријава за упис 

промене података 

-Извршена је пријава за упис промене 

података, лично, у организационој јединици 

АПР-а ОЈ Крагујевац. 

3. 

23. 

новембар 

2018. год. 

-Захтев за промену 

података о удружењу 

по праву приоритета 

- Поднет је захтев за промену података о 

удружењу по праву приоритета уз допуну 

потребне документације (записника са седница 

Скупштине СУРС-а, одлука надлежних органа 

и слање статута ДУОС-а и сл). 

4. 

28. 

новембар 

2018. год. 

-Извршена промена 

података у АПР-у за 

ДУОС 

-Уписује се промена у АПР-у: Подаци о 

чланству у савезу или другој асоцијацији у 

земљи или иностранству (уписује се у 

Регистар: Савез учитеља Републике Србије).  

5. 

23. 

децембра 

2018. 

године 

-Радни састанак - 

седница и прослава 

Нове 2019. године 

-Друштво учитеља Општине Сјеница је у 

недељу, 23. децембра 2018. године одржало 

састанак, а годишњу прославу удружења 

обележило је свечаним ручком у ресторану 

хотела ,,Борови“, у Сјеници (Друштво је 

основано 24.12.2017. год). Било је то пријатно 

поподне у одличном друштву и добром 

расположењу. Доказ реализације: овде.  

https://duosjenica.wordpress.com/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D1%9A%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B8/


Редни 

бр. 
Време 

Активности  

у школској 

2018/2019. год. 

Начин остваривања 

6. 

29. 

децембар 

2019. год. 

-Понуда члановима 

ДУОС-а да се 

пријаве на 6. 

Учитељијаду која ће 

бити у Охриду 

-Електронским путем обавештени су сви 

чланови ДУОС-а да је на Скупштини Савеза 

учитеља Републике Србије, одржаној 

20.10.2018. године у Пожаревцу изгласано да 

Учитељско друштво Ниш буде домаћин 6. 

Учитељијаде. Учитељијада се организује од  

20. до 22. септембра 2019. године у хотелу 

„Десарет“ у месту Пештани на Охридском 

језеру. Свим члановима прослеђено је Позивно 

писмо послато Учитељским друштвима уз 

могућност пријаве. 

7. 
23. јануар 

2019. год. 

-Понуда члановима 

ДУОС-а да иду на 

студијско путовање у 

Турску 

SIM TOURS Ужице и Регионални центар за 

професионални развој запослених у 

образовању Ужице организују заједничко 

путовање у току пролећног распуста, у 

Инстанбул за запослене у образовању са 

укљученим једнодневним бесплатним 

семинаром по избору у понуди РЦУ у току 

2019. год. Уз договор са туристичком 

организацијом и РЦУ, члановима ДУОС-а 

понуђено је да иду на студијско путовање у 

Турску. Информације су имејлом прослеђене 

свим члановима ДУОС-а. 

8. 
26. јануар 

2019. год.  

-Радни састанак - 

седница 

-Усвојен је предлог финансијског извештаја 

састављеног за период од 1.1.2018. год. до 

31.12.2018. год. са резултатом пословања 

исказаним на састављеним обрасцима и 

осталим подацима који показују финансијски 

положај Друштва учитеља Општине Сјеница 

на дан 31.12.2018. год.   



Редни 

бр. 
Време 

Активности  

у школској 

2018/2019. год. 

Начин остваривања 

9. 

почетак 

марта, 

2019. год. 

Реализација 

ликовних радионица 

поводом Дана жена 

2019. год. 

-У организацији чланова Друштва учитеља 

Општине Сјеница, у марту 2019. год. успешно 

су реализоване ликовне и литерарне 

радионице у основним школама Сјенице на 

тему Дана жена 2019. године. Реализатори 

радионица били су ученици од 1. до 4. разреда 

и учитељице, чланице Друштва учитеља 

Општине Сјеница. Ученици су писали песме, 

саставе, честитке, цртали, сликали, правили 

поклоне, честитке и имали изложбу својих 

радова. Кроз заједничко дружење, развијање 

толеранције, етичких и естетских вредности, уз 

креативност забавили смо се, а неки су 

приредили и приредбе поводом Дана жена. 

Доказ реализације: овде. 

10. 

почетак 

марта, 

2019. год. 

Реализација 

литерарних 

радионица поводом 

Дана жена 2019. год. 

11. 

9. марта 

2019. 

године 

-Радни састанак и 

обележавање 

Међународног дана 

жена 2019. год. 

-Друштво учитеља Општине Сјеница је у 

суботу, 9. марта 2019. године одржало 

састанак. Уз торту и пиће симболично је 

обележен Међународни дан жена 2019. године, 

у пријатном амбијенту caffe-а ,,Вива“, у 

Сјеници. Позвани су сви чланови. Због радне 

суботе у многим школама и због изненадних 

приватних обавеза, прослави нису могли да 

присуствују сви чланови ДУОС-а. Обављени 

су важни разговори и потврђени договори о 

будућим активностима ДУОС-а. У договорима 

равноправно учествују сви чланови ДУОС-а. 

Доказ реализације: овде. 

https://duosjenica.wordpress.com/2019/03/16/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D1%81%D0%B0-%D1%83%D1%87-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B6/
https://duosjenica.wordpress.com/%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D1%83%D0%BE%D1%81-%D0%B0-9-3-2019-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/


Редни 

бр. 
Време 

Активности  

у школској 

2018/2019. год. 

Начин остваривања 

12. 

9. март – 1. 

април 2019. 

год. 

Реализација 

ликовног конкурса 

на тему ,,Пролеће“ 

-Реализован је ликовни конкурс. Право учешћа 

имали су ученици од 1. до 4. разреда са 

територије општине Сјеница. 

-Ликовни радови на тему пролећа могли су да 

буду урађени техником по избору (графитна 

оловка, пастел, угљен, креда, туш, акварел, 

темпера, гваш, колаж, комбиноване технике и 

сл) на папиру до величине блока бр. 5. 

 

Доказ реализације: овде. 

13. 

9. март – 1. 

април 2019. 

год. 

Реализација 

литерарног конкурса 

на тему ,,Пролеће“ 

-Позвани су сви ученици од 1. до 4. разреда 

основне школе са територије општине 

Сјеница да напишу литерарни рад (састав, 

причу, песму и сл) на тему пролећа. Ученици 

су имали право да самостално дају наслов свог 

рада, али да у склопу назива буде реч пролеће, 

пролећно и сл. 

Доказ реализације: овде. 

14. 
8. април 

2019. год. 

Позив издавачким 

кућама  

 

-Електронским путем, позване су издавачке 

куће да у холу ОШ ,,12. децембар“, у Сјеници, 

на Дан стручног усавршавања (14. 4. 2019. год) 

у периоду од 9 до 10 часова имају изложбу 

уџбеника, наставних средстава, дечје штампе и 

сл. за основну школу. 

https://duosjenica.wordpress.com/%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B4%D1%83%D0%BE%D1%81-2019-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/
https://duosjenica.wordpress.com/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B4%D1%83%D0%BE%D1%81-2019-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/


Редни 

бр. 
Време 

Активности  

у школској 

2018/2019. год. 

Начин остваривања 

15. 
14. април 

2019. год. 

Реализација првих 

зимски сусрета 

учитеља у Сјеници 

(Дан стручног 

усавршавања 

просветних радника 

у Сјеници) 

-XXXV ЗИМСКИ СУСРЕТИ УЧИТЕЉА 

СРБИЈЕ  реализовани су први пут у Сјеници, 

у  ОШ ,,12. децембар“, у сарадњи са Савезом 

учитеља Републике Србије и Друштва учитеља 

Општине Сјеница 14. априла 2019. год. Школа 

домаћин дала је изузетне просторно техничке 

услове за реализацију Зимских сусрета 

учитеља – пројектор, рачунар, интернет, паное, 

амфитеатар, хол школе. 

 

- Од 10 часова реализовала се, у амфитеатру, 

на трећем спрату школе, обука наствног кадра 

Сјенице и акредитовани семинар ,,Сарадња 

васпитно-образовне установе са породицом у 

превенцији вршњачког насиља“ (Каталог 

програма сталног стручног усавршавања 

наставника, васпитача и стручних сарадника за 

школску 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. 

годину – ЗУОВ, бр. 147, К4) – ауторке и 

реализаторке семинара Далиборке Поповић, 

доктора педагошких наука. 

 

-У току обуке учесници семинара имали су у 

паузама обезбеђено бесплатно пиће (кафу, сок) 

и ручак. Учесницима су подељене фасцикле, 

блокчићи, хемијске оловке са називом и логом 

ДУОС-а, као и други пратећи материјал. На 

крају обуке сви учесници добили су 

сертификат о похађаном акредитованом 

семинару. 

 



Редни 

бр. 
Време 

Активности  

у школској 

2018/2019. год. 

Начин остваривања 

-На акредитованом семинару  учествовало је 

29 чланова ДУОС-а, уз присуство директора 

школе Мурата Хоџића, сниматеља - 

представника медија (Бете), регионалних 

телевизија и сл. У свом саставу Друштво 

учитеља Општине Сјеница, као непрофитна, 

невладина, нестраначка организација, тј. 

удружење има професоре предметне наставе, 

професоре разредне наставе, стручне 

сараднике, наравно мешовитог националног 

састава, чиме се веома  поносимо. Сарадња 

чланова Друштва је на врхунском нивоу што 

су и ови сусрети показали. 

   

 -Свим члановима Друштва учитеља Општине 

Сјеница омогућено је, од стране Друштва 

 учитеља Општине Сјеница, бесплатно 

похађање семинара који обухвата различите 

циљне групе за похађање истог. 

 

- Циљ семинара ,,Сарадња васпитно-

образовне установе са породицом у превенцији 

вршњачког насиља“  био је да се допринесе 

смањењу вршњачког насиља, кроз 

унапређивање компетенција васпитача, 

наставника и стручних сарадника за сарадњу 

са породицом у области превенције вршњачког 

насиља. 

 

-Доказ реализације: овде.  

 

https://duosjenica.wordpress.com/%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%B8-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%83%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%99%D0%B0-%D1%83-%D1%81%D1%98%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-2/


Редни 

бр. 
Време 

Активности  

у школској 

2018/2019. год. 

Начин остваривања 

16. 
14. април 

2019. год. 

-Шест издавачких 

кућа имају изложбу  

уџбеника, наставних 

средстава, дечје 

штампе и сл. за 

основну школу 

-У холу ОШ ,,12. децембар“, у Сјеници, на Дан 

стрчног усавршавања (14.4.2019. год) у 

периоду од 9 до 10 часова 6 издавачких кућа 

(Завод за уџбенике, Београд, Креативни 

центар, Едука, Фреска, Нови Логос, Клет) 

имале су изложбу уџбеника, наставних 

средстава, дечје штампе и сл. за основну 

школу.  

 

Доказ реализације: овде. 

17. 
14. април 

2019. год. 

Изложба ученичких 

ликовних и 

литерарних радова у 

холу школе са 

конкурса ДУОС-а 

-У холу ОШ ,,12. децембар“, у Сјеници била 

је изложба награђених ликовних и литерарних 

радова ученика са конкурса Друштва учитеља 

Општине Сјеница на тему пролећа. Конкурсна 

комисија имала је тежак задатак и прегледала 

је 167 пристигла рада ученика, на тему 

пролећа, из целе Сјенице (скоро све основне 

школе). 

 

-Чланови жирија били су представници три 

различите школе, по занимању су професори 

са вишегодишњим искуством и чланови су 

Друштва учитеља Општине Сјеница.  

 

-У жирију ликовног и литерарног конкурса 

била је Катарина Каличанин, проф. 

(потпредседник ДУОС-а), Ајсела Бихорац, 

проф. (председник Надзорног одбора ДУОС-а) 

и Анђелија Думић, проф. (секретар Управног 

одбора ДУОС-а).  

 

18. 
14. април 

2019. год. 

Свечана додела 

диплома и награда 

ученицима 

награђеним за 

најуспешније радове 

https://www.youtube.com/watch?v=3kdQRNqFeuw


Редни 

бр. 
Време 

Активности  

у школској 

2018/2019. год. 

Начин остваривања 

-Жири није имао прилику да види податке о 

ученику, школи, учитељу/родитељу у току 

жирирања, већ тек на крају одлуке о избору 

најбољих када су се направиле ранг листе. 

Ученици су својим радовима приказали 

неизмерну раскошност свога талента. 

 

-Од  43 литерарна и 124 ликовна рада (укупно 

167 послатих радова), дипломом је, на 

Зимским сусретима, награђено по 5 ученика 

у 4 категорије – први, други, трећи и четврти 

разред. Прво место освојио је по један ученик 

у свакој категорији оба конкурса, а по 2 

ученика освојила су друго и треће место. 

Укупно је дипломом награђено 40 

ученика основних школа са територије 

општине Сјеница. 

 

-Осам ученика, који су освојили прво место 

награђени су дипломом и књигом. Сви 

учеснци који нису освојили  једно од прва три 

места, добили су похвалнице за запажено 

учешће на ликовном и литерарном конкурсу. 

Посредници у преузимању похвалница били су 

ментори и родитељи који су слали радове 

ученика. Доказ реализације: овде. 

-Сви чланови ДУОС-а добијали су благовремене, адекватне и неопходне информације 

везане за просвету, СУРС и сл. преко својих имејл адреса, а сви чланови ДУОС-а су и 

телефонским путем умрежени (преко Viber групе). На тај начин се остварује лакша 

сарадња и договор међу свим члановима Друштва учитеља Општине Сјеница који раде у 

градским и сеоским школама у Сјеници. Надамо се даљој успешној сарадњи.  

Марина Пејчиновић, председник ДУОС-а 

https://www.youtube.com/watch?v=3kdQRNqFeuw

