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Извештај   

о раду Друштва учитеља Општине Сјеница  

(септембар 2019/децембар 2020. год) 

Редни 

бр. 

Време 

(септембар 

2019 

/децембар 

2020. год) 

Активности  Начин остваривања 

1. 

20. 

октобар 

2019. 

Присуство на 

Скупштини 

Савеза 

учитеља 

Републике 

Србије 

-У Београду је одржана Скупштина СУРС-а. На 

седници Скупштине присуствовао је делегат Друштва 

учитеља Општине Сјеница. 

-Доказ реализације: овде. 

2. 

24. 

12.2019. 

год. 

Позивно 

писмо и 

пријава за 

Зимске сусрете 

учитеља у 

Сјеници, 

14.3.2020. год. 

-Послато је позивно писмо да је пријављивање за 

Зимске сусрете учитеља у Сјеници обавезно до 1. 

марта 2020. год. када се завршава могућност пријаве 

полазника, а уплаћивање је закључно са 4. мартом 

2020.  год. како би се у законском року ЗУОВ–у могли 

најавити све планиране обуке/семинаре. 

-Котизација по полазнику Зимских сусрета је 

бесплатна за чланове Друштва учитеља Општине 

Сјеница, а котизација за остале полазнике је 2.500,00 

динара. 

-Доказ реализације: овде. 

https://duosjenica.wordpress.com/%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B0-%D1%83-%D0%B1%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83-20-10-2019-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/
https://duosjenica.wordpress.com/2020/01/20/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%BE-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D1%81%D1%83%D1%81%D1%80/
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Редни 

бр. 

Време 

(септембар 

2019 

/децембар 

2020. год) 

Активности  Начин остваривања 

3. 
децембар 

2019. год. 

Ликовне и 

литерарне 

радионице 

ДУОС-а ,,У 

сусрет Новој 

2020. години“ 

 

-У организацији чланова Друштва учитеља Општине 

Сјеница поједини чланови ДУОС-а реализовали су, у 

својим школама, ликовне и литерарне радионице у 

току децембра 2019. године на тему  ,,У сусрет Новој 

години“. Том приликом прављене су изложбе 

ученичких радова у учионицама и/или холовима 

основних школа. 

-Реализатори радионица били су чланови Друштва 

учитеља Општине Сјеница са својим ученицима. 

Ученици су правили и писали честитке, песме, саставе 

на тему Нове године,  цртали, сликали, правили 

поклоне, имали изложбу својих радова. Неки су 

приредили и приредбе поводом Нове године. 

-Доказ реализације: овде. 

4. 24.12.2019. 

Састанак и 

свечана 

прослава 

ДУОС-а  

-Састанак и свечана прослава ДУОС-а одржана је 24. 

децембра 2019. год. у caffe-у  ,,Вива“, у Сјеници. 

Позвани су сви чланови, али због обавеза и радног 

дана нису могли да присуствују сви. Поднети су разни 

извештаји, размењене су креативне и функционалне 

идеје о даљем раду ДУОС-а. Годишња прослава 

удружења обележена је уз пиће и торту. 

 

-Доказ реализације: овде. 

 

https://duosjenica.wordpress.com/2020/01/01/%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5-%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%B4%D1%83%D0%BE%D1%81-%D0%B0/
https://duosjenica.wordpress.com/2020/01/01/%D1%81%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA-%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D1%83%D0%BE%D1%81-%D0%B0/
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Редни 

бр. 

Време 

(септембар 

2019 

/децембар 

2020. год) 

Активности  Начин остваривања 

5. 

од 20. 

јануара до 

22. 

фебруара 

2020. год. 

Реализација 

ликовног 

конкурса на 

тему ,,Зима“ 

-Организован је и реализован ликовни конкурс на тему 

,,Зима“. Право учешћа имали су ученици од 1. до 8. 

разреда са територије општине Сјеница. 

-Ликовни конкурс има за циљ да се код ученика 

развија машта, откривају нове идеје. Циљ је 

отркривање младих талената и њихово подстицање на 

стваралачку и креативну активност, на развој свестране 

личности и развијање хуманистичких вредности код 

деце. 

-Ликовни радови на тему зиме 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. 

6. 

од 20. 

јануара до 

22. 

фебруара 

2020. год. 

Литерарни 

конкурс на 

тему зиме  

-Позвани су сви ученици од 1. до 8. разреда основне 

школе са територије општине Сјеница да 

напишу литерарни рад (састав, причу, песму и 

сл) на тему зиме. Ученици имају право да самостално 

дају наслов свог рада, али да у склопу назива буде реч 

зима, зимски и сл. 

-Доказ реализације: овде. 

7. 
фебруар, 

2020. год. 

-Продужетак 

рока за слање 

радова уч. од 

1. до 8. разреда 

(ликовни и 

литерарни 

конкурс) 

Због продужетка зимског распуста (до 23. фебруара 

2020. год) продужен је рок за слање радова ученика од 

првог до осмог разреда ликовног и литерарног 

конкурса Друштва учитеља Општине Сјеница. Нови 

рок за слање ученичких радова је 29. фебруар 2020. 

године. 

-Доказ реализације: овде. 

https://duosjenica.wordpress.com/2020/01/20/%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B5-%D0%B4%D1%83%D0%BE%D1%81-2020-%D0%B3/
https://duosjenica.wordpress.com/2020/01/20/%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%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B5-%D0%B4%D1%83%D0%BE%D1%81-2020/
https://duosjenica.wordpress.com/2020/02/12/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D1%83%D1%87-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BB%D0%B8/
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Редни 

бр. 

Време 

(септембар 

2019 

/децембар 

2020. год) 

Активности  Начин остваривања 

8. 
2.3.2020. 

год. 

-Регистрација 

Друштва 

учитеља 

Општине 

Сјеница у ЦРФ   

-Због лакше реализације Зимских сусрета учитеља и 

пријаве учесника из више школа ван територије 

Сјенице, ДУОС је регистрован у Централном регистру 

финансија. 

9. 
март, 

2020. год. 

Ликовне и 

литерарне 

радионице 

ДУОС-а на 

тему Дана 

жена 2020. год. 

Друштво учитеља Општине Сјеница реализовало је 

ликовне и литерарне радионице ученика поводом Дана 

жена 2020. год. Том приликом писане су честитке, 

цртани и сликани су осмомартовски мотиви. Прављени 

су  тродимензионални поклони (вајањем, применом 

колаж технике…) – цвеће, украси и сл. Ученици су 

углавном радили индивидуално, а за израду појединих 

ликовних радова примељивали су групни облик рада. 

Радови ученика изложени су на паноима школа и 

приређене су изложбе у учионицама и/или у холовима 

школа. 

-Доказ реализације: овде. 

10. 
10. март 

2020. год. 

Резултати са 

ликовног и 

литерарног 

конкурса на 

тему зиме – 

ДУОС 

2020. год. 

-Објављени су резултати ликовног и литерарног 

конкурса на тему зиме – ДУОС 2020. год. 

 

-Доказ реализације: овде. 

 

https://duosjenica.wordpress.com/2020/03/10/%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5-%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%B6%D0%B5%D0%BD/
https://duosjenica.wordpress.com/2020/03/10/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D0%BA%D0%BE/


5 

 

Редни 

бр. 

Време 

(септембар 

2019 

/децембар 

2020. год) 

Активности  Начин остваривања 

11. 
11.3.2020. 

год. 

Програм 

Зимских 

сусрета 

учитеља у 

Сјеници – 

14.3.2020. год. 

-Објављен је на веб сајту Друштва програм Зимских 

сусрета учитеља у Сјеници – 14.3.2020. год. 

 

-Доказ реализације: овде. 

12. 
14.3.2020. 

год. 

Изложба 

ликовних и 

литерарних 

радова са 

конкурса 

ДУОС-а и 

додела 

диплома 

 

У оквиру Зимских сусрета учитеља у Сјеници, у 

суботу, 14. марта 2020. године организована је и 

реализована изложба ликовних и литерарних радова на 

тему ,,Зиме“ у организацији Друштва учитеља 

Општине Сјеница. Награђени су радови ученика (прва 

три места) од 1. до 8. разреда свих основних школа 

општине Сјеница. 

Изложба награђених радова је била у холу ОШ ,,12. 

децембар“, у Сјеници. Том приликом ученици су 

добили дипломе за освојена прва три места, а 

првопласирани су добили на поклон фасциклу и 

хемијску оловку са логом Друштва учитеља Општине 

Сјеница. Уколико неко од награђених ученика није 

присуствовао, дипломе и поклоне преузели су њихови 

ментори (професори), или родитељи/старатељи. Други 

учесници накнадно ће добити похвалнице за учешће на 

конкурсу. Посредници у преузимању похвалница биће 

професори – ментори, или родитељи/старатељи 

ученика. 

-Доказ реализације: овде. 

https://duosjenica.wordpress.com/2020/03/11/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%81%D1%83%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%99%D0%B0-%D1%83-%D1%81%D1%98%D0%B5/
https://duosjenica.wordpress.com/2020/04/26/%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B0/
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Редни 

бр. 

Време 

(септембар 

2019 

/децембар 

2020. год) 

Активности  Начин остваривања 

13. 
14.3.2020. 

год. 

Изложба 

издавачких 

кућа – Зимски 

сусрети 

учитеља  

 

Друштво учитеља Општине Сјеница је у оквиру 

Зимских сусрета учитеља у Сјеници 14.3.2020. год. у 

ОШ ,,12. децембар“  реализовало изложбу издавачких 

кућа: Кlett, Нови Логос, Фреска, БИГЗ и Завод за 

уџбенике. 

-Просветни радници, ученици и њихови родитељи 

имали су прилику да погледају уџбенике за наредну 

школску годину, да се упознају са њиховим садржајем 

(од 1. до 8. разреда). 

-Доказ реализације: овде. 

14. 
14.3.2020. 

год. 

Дан стручног 

усавршавања 

на Зимским 

сусретима 

учитеља у 

Сјеници  

-Доказ реализације Зимских сусрета учитеља у 

Сјеници: овде (фотографије и видео снимци) и овде. 

Пратећи програм:  изложба  уџбеника, наставних  

средстава  и  дечје  штампе  за  основне  школе, изложба 

ученичких ликовних и литерарних радова у холу школе 

са конкурса ДУОС-а,  додела диплома и награда 

ученицима награђеним за најуспешније радове.  

-Укупно је било 55 учесника Зимских сусрета у Сјеници. 

 

Редни 
бр. 

Назив обуке 
Кат. 
бр. 

Компе- 

тенција 

Аутори/ 

реализатори 

1. 
 

ИЗАЗОВИ 
ПОДУЧАВАЊА 

 

443 К2 

 
Јасмина 
Стојковић 
Снежана 
Милојковић 
Јасмина Мишић 
Радмила 
Крстевска 

 

2. 

 
ИНТЕГРАЦИЈОМ 

НАСТАВНИХ 
САДРЖАЈА ДО 

ФУНКЦИОНАЛНЕ 
ПИСМЕНОСТИ 

 

451 К2 

Зорица Вукајловић 
Катарина 
Радосављевић 
Златко 
Радосављевић 

 

 

https://duosjenica.wordpress.com/2020/04/26/%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D1%83%D1%9B%D0%B0-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%83%D1%81%D1%80%D0%B5/
???%20????????%20???????????%20�%20??????%20???????%20???????%20?%20???????%2014.3.2020.%20???.
https://duosjenica.wordpress.com/2020/04/26/%D1%81%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D1%81%D1%83%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%82/
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Редни 

бр. 

Време 

(септембар 

2019 

/децембар 

2020. год) 

Активности  Начин остваривања 

15. 
14.3.2020. 

год. 

Дружење са 

колегама – 

Зимски 

сусрети 

учитеља у 

Сјеници  

-У току Зимских сусрета сви учесници имали су 

обезбеђен ручак и освежење (кафу, сок). Учесници су 

добили на поклон фасцикле, хемијске оловке са логом 

Друштва и идентификационе картице. Након изложби 

и стручног усавршавања колеге са Зимских сусрета 

учитеља обавили су шетњу и упознавање Сјенице.  

-Гости Зимских сусрета учитеља, колеге из основних 

школа из Горачића, Котража, Лучана, из Друштва 

учитеља Драгачева угошћени су од стране Друштва 

учитеља Општине Сјеница у ресторану хотела 

,,Борови“.  

-Доказ реализације: овде. 

16. 
22.4.2020. 

год. 

Информисање 

о конкурсу 

,,Магија је у 

рукама 

наставника“ 

-Свим члановима ДУОС-а достављен је линк  за 

наградни онлајн конкурс  за избор најбољих примера 

наставе на даљину ,,Магија је у рукама наставника“. 

17. 
28.4.2020. 

год. 

Састанак 

СУРС-а 

-Онлајн састанку Савеза учитеља Републике Србије 

присуствује делегат Друштва учитеља Општине 

Сјеница. 

-Теме састанка су: 

-      Функционисање друштва и Савеза у 

ванредној ситацији 

-      Онлајн настава 

-      Учитељијада 

-      Сабор учитеља 

-Доказ реализације: овде. 

https://duosjenica.wordpress.com/2020/04/26/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D1%81%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%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/
https://duosjenica.wordpress.com/%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D1%98%D0%BD-%D1%81%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B0-28-4-2020-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/
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Редни 

бр. 

Време 

(септембар 

2019 

/децембар 

2020. год) 

Активности  Начин остваривања 

18. 

пријава је 

до 12. маја 

2020. год. 

Вебинар 

,,Формативно 

оцењивање у 

дигиталном 

окружењу“ 

-Пријава чланова ДУОС-а на вебинар ,,Формативно 

оцењивање у дигиталном окружењу“ који се организује  

у сарадњи са Заводом за вредновање квалитета 

образовања и васпитања и УНИЦЕФ-ом. Вебинар се 

реализује кроз два дела, први је 15. маја с почетком у 

10:00, а други је до краја маја. Вебинар је намењен 

учитељима који је нужно да похађају његова оба дела.  

-Вебинар је намењен члановима СУРС-а. Број учесника 

вебинара је био ограничен техничким 

карактеристикама, а критеријуми су били:  

- Друштва са 1 до 100 чланова могу пријавити 3 

учесника; 

- Друштва са 101 до 200 чланова могу пријавити 6 

учесника; 

- Друштва са 201 до 300 чланова могу пријавити 10 

учесника; 

- Друштва са 301 до 400 чланова могу пријавити 15 

учесника; 

- Друштва са 401 до 500 чланова могу пријавити 20 

учесника; 

- Друштва са 501 до 600 чланова могу пријавити 25 

учесника; 

- Друштва са 600 и више чланова могу пријавити 80 

учесника. 

19. 
23. мај 

2020. год. 

Међународни 

вебинар 

,,Проговори да 

видим ко си - 

култура говора 

и усмено 

изражавање" 

-Информисање и реализовање бесплатног 

међународног вебинара за просветне раднике 

,,Проговори да видим ко си - култура говора и усмено 

изражавање“ (Удружење за развој и унапређивање 

културе јавног говора „Изражајност“ и Завод за 

унапређивање образовања и васпитања). 

-Учешће на вебинару доносио је два бода стручног 

усавршавања. Доказ реализације: овде. 

https://duosjenica.wordpress.com/%D0%BC%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B4/
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Редни 

бр. 

Време 

(септембар 

2019 

/децембар 

2020. год) 

Активности  Начин остваривања 

20. 

26. 

септембар 

2020. год. 

Реализован је 

бесплатан 

семинар 

„Пројектна 

настава у 

функцији 

образовања и 

васпитања 

ученика 

основних 

школа за 

смањење 

ризика од 

природних 

непогода“  

-Уз подршку Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја и у срадњи са локалним 

учитељским друштвима, Савез учитеља Републике 

Србије (СУРС) организује реализацију обуке 

 „Пројектна настава у функцији образовања и васпитања 

ученика основних школа за смањење ризика од 

природних непогода“, која је на листи програма од 

јавног интереса. 

-Наведена обука реализована је у Сјеници у ОШ „12. 

децембар“, у суботу, 26. септембра, с почетком у 09:00 

сати. Обука је била једнодневна, у трајању од осам 

сати, а њен циљ био је оснаживање наставника да се 

кроз пројектну наставу укључе елементи (садржаји, 

исходи, методе и облици рада) који доприносе 

образовању и васпитању ученика за смањење ризика 

од природних непогода. 

-Обука је била бесплатна за учеснике (чланове 

Друштва учитеља Општине Сјеница), намењена 

наставницима разредне и предметне наставе у 

основним школама. Сви учесници добили су уверење о 

похађању обуке. Доказ реализације: овде. 

21. 
1.10.2020. 

год. 

Информисање 

о могућој 

пријави за 

вебинар ,,Лет 

кроз 

Дигитални 

свет“ 

-Информисање чланова о могућој реализацији 

вебинара на тему „Лет кроз Дигитални свет“ који ће се 

одржати онлајн у среду, 7. октобра, у 18:00 часова. 

-Циљ вебинара биће упознавање учесника са 

планирањем, садржајима и исходима новог наставног 

предмета и допринос реализацији наставе предмета 

Дигитални свет, као и упознавање са уџбеницима за 

исти.  

https://duosjenica.wordpress.com/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%83-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B8/
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Редни 

бр. 

Време 

(септембар 

2019 

/децембар 

2020. год) 

Активности  Начин остваривања 

22. 
23.11.2020. 

год. 

Ванредна 

Скупштина 

СУРС-а 

-Учешће делегата из редова ДУОС-а на електроском 

гласању за измену Статута СУРС-а. Гласање је био 

тајно.  

-Резултате гласања пратила је трочлана изборна 

комисија. 

23. 
28.11. 

2020. год. 

34. Сабор 

учитеља Србије  

„Унапређивање 

наставне праксе 

кроз размену 

професионалних 

искустава“ 

-Учешће чланова ДУОС-а на Сабору учитеља 

Србије „Унапређивање наставне праксе кроз 

размену професионалних искустава“ који је био 

у суботу, 28. новембра онлајн, с почетком у 10:00.  

-Сабор је имао концепцију коју чине „Актуелности и 

савремени правци у образовном систему и наставном 

раду“. Кроз кратка излагања упознати смо са новинама 

из области образовно-васпитног рада, основног 

образовања и реализована је „Презентација примера 

добре праксе“, одабраних по Конкурсу.  

24 
5.12.2020. 

год. 

Скупштина 

СУРС-а  

-Онлајн реализација Скупштине Савеза учитеља 

Републике Србије и учешће делегата из Друштва 

учитеља Општине Сјеница на седници. 

 

-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 


