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Поштоване колегинице и колеге УЧИТЕЉИ, 
још једна година је остала за нама и иза Удружења војвођанских учитеља. Од 2001. 

године нижу се струковне борбе, разноврсне и многобројне активности учитеља и 

учитељских друштава чланова Удружења војвођанских учитеља. 

Чињеница је да је захваљујући великом залагању појединаца учињено много за 

развој учитељске професије. Такође, чињеница је и да се свих ових година ради уз 

веома малу подршку ликалних заједница и уз огромне финасијске тешкоће.  

Захваљујемо се на финансијској подршци Министарству културе Републике Србије и 

Министарству просвете Републике Србије који су нам омогућили реализацију већих 

програма УВУ. 

Ни протекла 2017. година није се издвојила по нечему што олакшава струковни рад 

учитеља и њихових удружења. Упркос томе, пред вама се налазе изузетно вредне 

активности УВУ које су већим делом сабране у овај Годишњак.  

 

    УДРУЖЕЊЕ  ВОЈВОЂАНСКИХ  УЧИТЕЉА 

Удружење Војвођанских Учитеља је струковно, волонтерско, невладино, ванпартијско 

и самофинансирајуће удружење учитеља и учитељских друштава Војводине. УВУ је 

центар за информисање и стручно усавршавање учитеља Војводине и сарађује са 

невладиним и државним организацијама и институцијама у области образовања.  

Удружење Војвођанских Учитеља (УВУ) је основано 8. децембра 2001.године 

оснивачком скупштином у Новом Саду. УВУ је настало на темељима ранијих 

учитељских организација учитеља Војводине са краја XIX века и због  велике потребе 

данашњих учитеља за информисањем, стручним усавршавањем, разменом 

педагошких  искустава, дружењем и струковним повезивањем. Данас у УВУ окупља 

10 учитељских удружења (које волонтерски воде најактивнији учитељи) и 43 

индивидуалнa члана.  ПРИДУЖИТЕ НАМ СЕ! 

 

УЧИТЕЉСКА  ДРУШТВА  ЧЛАНИЦЕ  УВУ у 2017. години 

1. Друштво учитеља Беле Цркве (ДУБЦ)– осн. 2008. 

2. Друштво  учитеља  Бечеја (ДУБ) – осн. 2002. 

3. Друштво  учитеља  Вршца (ДУВ)– осн. 2006. 

4. Друштво  учитеља  Кoвина (ДУКО)– 2006. 

5. Друштво  учитеља  Општине Инђија – осн. 2002.   

6. Друштво  учитеља  Општине Кула (ДУОК)– осн. 2004.   

7. Друштво учитеља Општине Панчево – осн. 2002. 

8. Друштво учитеља Руме (ДУР) – осн.  

9. Друштво учитеља „Сима  Томовић“ Шид – осн. 2004. 

10. Учитељско друштво региона Срема (СМ) – осн. 1993. 
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У 2017. години Удружење војвођанских учитеља је организовало много активности, 

али је и пратило програме других организатора широм Војводине. 
 

 

18-30.1.2017 – Колективна калиграфска изложбa „У част Захариа 

Орфелина“ у галерији Огранка САНУ у Новом Саду отворена је 18. 

јануара 2017. у 19,00 часова. У присуству многобројних Орфелинових 

поштовалаца изложбу су отворили академик Теодор Атанацковић 

(секретар ОСАНУ и председник комисије за Галерију „Платонеум“) и 

Вера Стојшић-Гашпаровски (председница Удружења војвођанских 

учитеља и приређивач изложбе). Посетиоци су могли да виде 

калиграфске радове 53 рада  ученика и 20 радова наставника насталих 

у 2016. години. (наставника са 8. калиграфске колоније „На путу Захарија Орфелина“, 

део радова ученика са 5. конкурса „Светосавље и наше доба“ и 2. конкурса „Дани 

Николе Тесле“).  

 У савременом свету све већа пажња се поклања традиционалним занатима и 

вештинама. Имамо изузетно богату националну калиграфску баштину која је, на 

жалост, вековима била запостављена. Удружење војвођанских учитеља од 2006. 

године изводи низ активности  да се што већи број наставника у Новом Саду, 

Војводини и Србији почне бавити калиграфском уметношћу и да томе уче своје 

ученике. Имамо два објављена рада из калиграфије у Бази знања Завода за 

унапређење образовања и васпитања, више изложби и излагања на великим 

стручним скуповима, септембарску калиграфску колонију за наставнике, 

обележавање Дана Захариа Орфелина  и калиграфске конкурсе „Светосавље и наше 

доба“ и „Дани Николе Тесле“ у Календару смотри и такмичења  Министарства 

просвете за ученике основних и средњих школа. 

Лепо  писање (калиграфско)  у школи развија  данас доста запостављене вештине, 

способности и особине ученика. 

Изложбу је приредила и говорила о Захариу Орфелину Вера Стојшић-Гашпаровски 

професорка разредне наставе и калиграфије, ауторка пројекта „На путу Захариа 

Орфелина“. Посебан део изложбе традиционално представљала поставка о Захариу 

Орфелину и странице његовог приручника за калиграфију из давне 1777. године.  

Изложени су репринти Орфелинових приручника за калиграфију из 1777. и 17778. 

године, као и разноврсне писаљке илуструјући калиграфски рад. 

 

19.1.2017 -  Дан Захариа Орфелина/ Дан лепог писања (изложбе, радионице по 

школама)  
 

23.1.2017 – „Ледена тишина“ Обележавање рације у Новом Саду (присуство 

академији у СНП). 

 

25. 1. 2017. УПУЋЕНЕ СВЕТОСАВСКЕ е - ЧЕСТИТКЕ УВУ 
Традициуонално, Удружење војвођанских учитеља је послало електронске честитке 

својим члановима, основним школама Војводине и сарадницима запосленим у 

службама Министарства просвете. 

 

25.1..2017 - Састанак организатора 25. Конкурса „Светосавље и наше доба“  

26.1.2017 - Промоција књиге „Српски учитељи у Угарској 1778-1918“ проф. др 

Саше Марковића у Градској библиотеци у НС (присуство) 
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27.1.2017 – Хуманитарна акција „Покажи бригу-поклони књигу“ деци КиМ, 

УГ„Српска Солидарност Храном" и  Удружење за одбрану ћирилице „Добрица Ерић“ 

из Београда, (учешће УВУ) 

30.1.2017 - Састанак организатора 25. Конкурса „Светосавље и наше доба“  

1.2.2017 – Прослеђивање позива за 25. Конкурс „Светосавље и наше доба“ 

1.2.2017 – Присуство отварању фото изложбе „Нови Сад и Новосађани“ у АПОЛО 

центру, Фото, кино и видео савеза Војводине 

12.2. 2017 – Дан луткарства Србије (изложбе, радионице по школама) 

24.2.2017 – Фото изложба „Стене – скривене боје и облици“ у Покрајинском заводу 

за заштиту природе (посета) 

25.2.2017 – Међуокружна  смотрa  23. ФЛУОШ у Крагујевцу 

27.2.2017 – Организациони састанак у Културном центру Новог Сада („10. Микини 

дани) Учешће у органиизацији, расписивању ликовног конкурса и избору радова „10. 

Микини дани“ Културног центра новог Сада за новосадске школе 

4-5.3.2017 – Две Међуокружне смотре 23. Фестивала луткарства основних школа 

(ФЛУОШ) у НС (УВУ потпуно организује смотру у оквиру Календара смотри и 

такмичења МПНС) 

6. 3.2017 -  Предавање „Српска кућа на Крфу“ у Културном центру Новог Сада 

(присуство) 

7.3.2017 – Предавање и изложба „Геонаслеђе Војводине“, Покрајински завод за 

заштиту природе (присуство) 

8.3.2017 – Фото изложба „Жена“ Фото –кино клуба Нови Сад у Аполо центру 

(присуство) 

11.3.2017 – Жирирање ликовних радова ученика за  „10. Микине дане“ КЦНС 

13.3.2017 – Изложба ликовних радова ученика за  „10. Микине дане“ КЦНС 

14. 3.2017  -  Дан Мирослава Антића/ Микин дан (изложбе, радионице по школама) 

17.3.2017 – Прослеђивање другог позива за 25. Конкурс „Светосавље и наше доба“ 

18.3.2017 – Семинару „Енергетска ефикасност“ у ЕТШ у Новом Саду (учешће) 

19. 3.2017. Основна планинарска обука у Бачкој Паланци (учешће- у сарадњи са ПД 

„Равничар“ 3 члана УВУ су прошла обуку) 

1.4.2017 - Састанак организатора 25. Конкурса „Светосавље и наше доба“ 

2.4.2017-  Дан  књижевности  за  децу (изложбе, радионице по школама) 

3.4.2017  - Спомен дрво за песника (УВУ у сарадњи са Радмилом Мулићем и ОШ 

„Ј.Ј.Змај“ из Ср. Каменице у каменичком парку посађено дрво сећања за Бранимира 

Брану Црнчевића) 

4.4.2017 – Изложба „Српска свадба“ у Збирци стране уметности Музеја Града Новог 

Сада (присуство) 

 

20-22. 4.2017 -  23. међународни фестивал луткарства основних школа (ФЛУОШ) у 

Позориштумладих (Календар смотри и такмичења Министарства просвете) 

8.5.2017  - Жалба помоћници министра просвете Весни Недељковић (недостатак 

сарадње, неодобравање програма УВУ у АПВ)  

9.5.2017 – Обележавању Дана победе и додели „Медаље части“, СПЕНС (присуство) 

13.5.2017. Додела награда и изложба  25. Конкурса „Светосавље и наше доба“ (УВУ 

потпуно организује такмичење у оквиру Календара смотри и такмичења МПНС: УВУ 

припрема калиграфски конкурс и литерарни за млађи узраст, организује жирирање 

радова и припрему изложбе) 

18. 5. 2017 - Промотивна туристичка шетња центром Новог Сада за групу учитеља 

(у сарадњи са Туристичком организацијом Града Новог Сада промоција њиховог 

новог програма) 
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  - Предавање „Марија Терезија и Срби“ Удружења „Вандровка“ и Градске 

библиотеке у НС, Градска кућа (присуство) 

20.5.2017 -  Шетња око Буковца ( у сарадњи са Удружењем потомака и поштовалаца 

добровољаца  I светског рата) учествовала 4 члана УВУ 

22.5.2017 – Предавање „Дан биодиверзитета“ у Покрајинском заводу за заштиту 

природе (присуство) 

24.5.2017 – Међународна фото изложба „Вода/живот“ НП Фрушка гора у 

Покрајинском заводу за заштиту природе (присуство) 

  - Промоција књиге „Знаменити Срби“ у Градској библиотеци у НС 

(присуство) 

25.5.2017 - Састанак са Весном Недељковић помоћницом министра просвете (Савез 

учитеља Србије и УВУ именовани да усмеравају реформисање Наставног програма 

за први разред ОШ) 

7.6.2017 – Отварање 60. Змајевих дечјих игара (сарадња у организацији, 

информисање учитеља) 

11.6.2017 – Радионица „Породично стабло“ за децу и родитеље на Змајевим 

дечјим играма 

19. 6.2017-  Округли сто „Проширење делатности малих сеоских школа“ у 

Београду (учешће на скупу у САНУ) 

25.6.2017 – Објавили конкурс за избор учитељице потребне  Српској основној 

школи у Батањи (Мађарска), сарадња са школом 

1.7.2017 – Фото изложба фотографа из Румуније, Фото –кино клуба Нови Сад у 

Аполо центру (присуство) 

5.7.2017 – Промоција туристичке књиге у Музеју Војводине (присуство) 

8-14.7.2017 – Дани Николе Тесле у Новом Саду (УВУ припрема и реализује 

вишедневни програм у сарадњи са Градском библиотеком у Новом Саду) 

8. 7.2017. Додела награда Конкурса „4. Дани Николе Тесле“ у Покрајинском заводу 

за заштиту пророде (УВУ потпуно организује конкурс у оквиру Календара смотри и 

такмичења МПНС) . 

9.7.2017 – Планинарски излет „Равничарење“ (Бач-Бођани-Провала) ПД Равничар, 

учествовала 3 члана УВУ  

107.2017 - Први ФОРУМ ЗА КУЛТУРУ Града Новог Сада (учешће УВУ) 

13.7.2017 – Састанак у ЗУОВ са начелницом Елеонором Влаховић (Руководилац 

Центра за развој програма и уџбеника) 

17.7.2017 – Тражен хитан састанак код министра културе око заштите ћириличког 

писма 

18. јул 2017 – Састанак у ЗУОВ са њихових 13 координатора 

  - Почело организовање I Светоархангелске летње школе 

10.8.2017- Тражили препоруку Министарства просвете за I Светоархангелску летњу 

школу 

11.8.2017- Тражили препоруку Министарства културе за I Светоархангелску летњу 

школу 

14.8.2017 – Писали министру културе и Николи Селаковићу о потреби 

стандардизације букварског писма 

15.8.2017 – Подношење захтева за заштиту употребе имена знаменитих Срба, 

Министарству културе и САНУ  

19-24.8.2017 – I Светоархангелска летња школа у манастиру Св. Архангела код 

Призрена (УВУ је био суорганизатор Друштву пријатеља манастора Св. 

Архангели из Младеновца) 
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20.август 2017. ЈУ Народна библиотека „Филип Вишњић“ Бијељина расписала 

Конкурс за ЛУТВИД ФЕСТ 2018. (У оквиру успостављене сарадње УВУ информисао 

колеге широм Србије) 

29.8.2017 – Потписали уговор са управом за културу Града Новог Сада за 23. 

ФЛУОШ 

1.9.2017 - Честитка колегама за почетак Нове школске године 

- Јавна расправа/Округли сто о Нацрту  "Стратегије развоја културе 

Републике Србије од 2017. до 2027", Матица српска, био министар културе, 

(присуство) 

6. 9.2017 - Ликовни конкурс „63. изложба“ Центра за ликовно васпитање деце и 

омладине Војводине (УВУ као сардник проследио Конкурс) 

8-11.9.2017 – Планинарски успон на Галичицу (Македонија), учествовала 3 члана 

УВУ 

10. 9.2017 – 15. БУКОВАЧКИ маратон (информисање школа и позивање на учешће) 

16-17.9.2017 – 9. Калиграфска колонија „На путу Захариа Орфелина“ (УВУ 

традиционално окупља наставнике калиграфе у ОШ „Ј.Ј.Змај“ у Ср. Каменици) 

28.9.2017 – Предат предлог УВУ за доделу признања „др Ђорђе Натошевић“ 

(Марија Селеши, председница Друштва учитеља Вршца) 

30.9.2017 – Целодневна калиграфска радионица УВУ у Шајкашу Удружењу „Вера, 

Љубав, Нада“ за њихову Славу 

5.10.2017– Светски дан учитеља (информисање учитеља и медија, изложбе, 

радионице, честитка колегама) 

6.10.2017 - Опроштај од пензионисаног проф. др Исидора Граорца аутора 

такмичења „Матерња мелодија“, Висока школа за образовање васпитача у НС 

13.10.2017 – Предат извештај 23. ФЛУОШ-а Управи за културу Града новог Сада 

Октобар-децембар 2017  - Пројект „Подршка младим учитељима волонтерима“ у 

сарадњи са новосадским школама (обезбеђено волонтирање приправници Ивани 

Драгин код наших чланова и сарадника у 3 новосадске школе (ОШ „1. војвођанска 

бригада“ – Сања Станковић, ОШ „Жарко Зрењанин“ – Љиљана Јовановић и ОШ 

„Петефи Шандор“ – Драгана Узелац-Стаменковић) 

20.10.2017 – Изложба будимских икона Арсенија Теодоровића у Галерији матице 

српске 

27.10.2017 – Послат пројекат „Пешачењем и планинарењем до здравијег живота“ 

на Јавни конкурс Министарства просвете 

2.11.2017 – Обележавање 250 година рођења Филипа Вишњића/ гусларско вече, 

Културни центар Новог Сада (присуство) 

8.11.2017 – Дан Вука Караџића (изложбе, радионице по школама) 

Додела признања „Др Ђорђе Натошевић“ – Ове године признање је додељено 

учитељици Маријани Коларић из Куле (предсеници Друштва учитеља Општине 

Кула). 

12.11.2017 - Дан читања и писања бајки (изложбе, радионице по школама) 

18.11.2017 – 9.  Методички дани учитеља АПВ (традиционално струковно окупљање 

најактивнијих учитеља и учитељских удружења Војводине) 

18.11.2017 - Годишња скупштина УВУ. Најактивније удружење у 2016. години било 

је Друштво учитеља Општине Кула којем је додељена плакета УВУ 

Новембар-децембар 2017 – Подршка инклузивном пројекту „Ми смо једнаки“ 

ШОСО „Милан Петровић“ из Новог Сада 

24.11.2017 - Дан Јована Јовановића Змаја (изложбе, радионице по школама) 

7.12.2017 – Донаторка акција издавача „Поклони књигу школској библиотеци 

Српске основне школе у Батањи“ у организацији УВУ. 

8-9.12.2017 – Посета УВУ  Српској основној школи у Батањи 
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У  Мађарској се налазе две матичне српске основне школе. Једна је у Будимпешти, а 

друга у Батањи. 

 Батања је мало место у коме заједно живе Срби, Мађари и Румуни. Налази се 

на крајњем истоку Мађарске, на само неколико километара од границе са 

Румунијом. До 1918. године Батања је била богато, земљорадничко, српско насеље са 

2600 становника, а онда масовним пресељавањем (оптацијом) Срба у Краљевину 

СХС, почиње опадање броја Срба. У месту постоји српска православна црква из 

1778—9. године, чији се иконостас сматра једним од највреднијих у српским 

црквама у Мађарској. Данас у Батањи живи свега 300 Срба (од око 10.000 хиљада у 

Мађарској) који улажу огроман напор како би сачували културу својих предака и 

свој национални опстанак на овим просторима. 

 Основна школа у Бартањи је један од носећих стубова историје Срба у овим 

крајевима. Почела је са радом пре пуних 225 година. Батањска српска двојезична 

основна школа и забавиште данас образује стотињак деце узраста од 3 до 15 година. 

Центар је многобројних и разноврсних дешавања. Посебно се истиче КУД „Суферини“ 

са столетном традицијом који негује песму и игру Срба. Иако у месту раде још две 

школе (мађарска и румунска) због изузетно квалитетног рада, осим Срба ову школу 

похађају и деца других националности. Изузетно активан колектив чини шеснаест 

сјајних наставника. Неки од њих су држављани Републике Србије и представљају 

директну везу са матицом. Школа има успостављену сарадњу са ОШ „Јован Грчић 

Миленко“ из Беочина, ОШ „Иван Грндулић“  и Удружењем војвођанских учитеља из 

Новог Сада. 

 Удружење војвођанских учитеља (УВУ) већ две године детаљно и директно 

прати и подржава рад српске школе у Батањи. Ове године од 7. до 9. децембра 

организована је стручна посета. И овом приликом на самом почетку посете 

директору школе Николи Ђенеш-Екбауеру уручен је дар у виду књига за школску 

библиотеку, историјских постера и спортских реквизита Удружења војвођанских 

учитеља, Градске библиотеке у Новом Саду, Савеза за школски спорт Војводине и 

издавачких кућа Клет, Платонеум, Пчелица и БИГЗ. Часопис за децу „Невен“ је 

ученицима послао своја издања.  

У оквиру успостављене сарадње, ове године представници УВУ су провели неколико 

дана са колегама упознајући се са њиховим радом. Учионице су мале а одељења 

имају 12-15 ученика. Многобројне су ваннаставне активности. Школа ради у једној 

смени.  

Као методичка подршка колегама поред стручних разговора одржана је и дводневна 

луткарска радионица са циљем да  колеге из Мађарске могу успешно примењивати 

луткарство у настави и да се укључе у Фестивал луткарства основних школа 

(ФЛУОШ). У стручном дружењу осим колега из школе домаћина учествовале су и 

колегинице из српске  основне школе „Никола Тесла“ из Будимпеште. 

Овогодишња посета је успешно изведена и Удружење војвођанских учитеља ће 

наставити да подржава рад  колега и српске школе у Батањи. 

  

11.12.2017 – Потписивање уговора за пројект УВУ „Пешачењем и планинарењем до 

здравијег живота“ у Министарству просвете. 

16.12.2017 - Отварање изложбе Друштва ликовних педагога Војводине,  Примери 

добре праксе“ „МОЈ СВЕТ У БОЈИ“, 

Отварање 63.годишње изложбе Центра за ликовно васпитање „УМЕТНОСТ НА И ОД 

ПАПИРА“. Изложбу је отворила  Анамарија Вичек државни секретар  Министарства 

просвете. Одржан је годишњи стручни скуп „Примери добре праксе“ у организацији 

Друштва ликовних педагога Војводине (Предавачи: Васја Нанут Анкаран (Словенија), 
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Марта Бутерер Киш  саветник за ликовну културу, мр. Милица Војводић  Академија 

уметности) 

 

21.12.2017 – Учешће на међународном округлом столу "Актуелно у школском спорту 

код нас и у окружењу" Савез за школски спорт Војводине. 

26.12.2017 – Присуство промоцији књиге „Птице СРП засавица“, Покрајински завод за 

заштиту природе 

28.12.2017 – Изложба 85. година Позоришта младих у Новом Саду 

30.12.2017 – Састанак у Управи за заштиту животне средине Града Новог Сада 

 30.12.2017. упућене НОВОГОДИШЊЕ е-ЧЕСТИТКЕ УВУ 

По обичају УВУ је свим члановима и сардницима упутио новогодишњу е-честитку. 

 

Програм рада УВУ је остварен у потпуности. Још увек траје (од 2003. године) борба за 

озваничење Норме букварског писма српског језика утврђене договором 2004. 

 

Информисање чланова  и чланица УВУ о програмина УВУ и многобројних сарадника 

током 2017. године је било редовно путем е-поште и телефоном. 

 

Рад чланица УВУ (учитељских друштава): 

Седам друштава (Кула, Бечеј, Шид, Ср. Митровица, Рума, Вршац, Бела Црква) су била 

веома активна, слабије Инђија. Учитељска друштва Ковина и Панчева се ни ове 

године нису укључила у рад УВУ (немамо повратну информацију о њиховом раду). 

Друштва током године недовољно обавештавају УВУ о својим активностима.   

 

Рад чланова УВУ. Иако су чланови УВУ редовно обавештавани о активностима и 

позивани на учешће, углавном пасивно прате дешавања и у мањој мери се укључују, 

поготово изван својих школа. Део чланова ни не плаћа чланарину. 

  

Током године штампани су флајери УВУ и програмски материјали.  Електронски 

годишњак УВУ за 2017. годину биће урађен и достављен члановима након 

достављања извештаја чланица за 2017. годину, а најкасније до 1. фебруара 2018. 

године. 

 

Трочлано председништво УВУ (Вера Стојшић-Гашпаровски, мр Славица Бобић и 

Драгана Узелац-Стаменковић) је у 2017. години добро сарађивало, договарало се 

телефонски и путем е-поште. 

 

Присуство УВУ у медијима остварено је објављивањем текстова у штампи, учешћем у 

радио и ТВ емисијама. 

 

Документацију УВУ (архиву и финансијка документа) уредно је водила председница 

удружења. 

 

Завршни финансијски рачун УВУ (за рачуне у Војвођанској банци и у Трезору) ради 

Књиговодствена агенција „Лифка плус“ из Челарева. 

 

СТАНДАРДИЗАЦИЈА БУКВАРСКОГ ПИСМА СРПСКОГ ЈЕЗИКА 
 
  Удружење војвођанских учитеља очекује коначно утврђивање норме букварског 
писма. По налогу Министарства просвете Републиек Србије, ЗУОВ је проследио 
предлог Националном просветном савету на усвајање (закључци стручног скупа од 
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24. децембра 2015.године). Очекивao се резултат рада прве седнице НПС заказане за 
19. јануар 2016. године. На жалост, завршни корак није учиње. Предлог ЗУОВ-а   није 
стигао у НПС. У 2017. години ЗУОВ је радио на новом наставном програму за 1. 
разред основне школе где смо покушали у програм предмета Српски језик унети 
словарицу. Иако се чинило да че све протећи како треба, условарица ипак није 
осванула у коначној верзији програма. Борба Удружења војвођанских учитеља се 
наставља до коначно уређење букварског писма. 

 

* * * * * * * 

У току 2017. године организована су 4 акредитована семинара „Луткарство у настави 

и ваннаставним активностима“ Вере Стојшић-Гашпаровски који подржава Удружење 

војвођанских учитеља.  

 

Током целе године чланови УВУ су путем е-поште редовно обавештавани и позивани 

да се придруже у дешавањима у самом Удружењу, али и много шире. Удружења 

(чланице УВУ) су се веома ретко  јављала УВУ.   

 

У току 2017. године Удружење војвођанских учитеља је сарађивало са 

многобројним појединцима и организацијама/установама: 

калиграфом Светозарем Пајићем Дијаком, Ксенијом Манојловић, ОШ „Јован 

Јовановић Змај“ из Сремске Каменице (Дрво сећања на песника, Калиграфска 

колонија, ФЛУОШ), ШОСО „Милан Петровић“ из Новог Сада (међуокружне смотре 

ФЛУОШ), ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“ у Крагујевцу (међуокружне смотре 

ФЛУОШ), Српском основном школом у Батањи (Мађарска), Школском управом 

Крагујевац, Школском управом Нови Сад, Министарством просвете Републике 

Србије, Министарством културе Републике Србије, Управом за културу Града Новог 

Сада, Заводом за унапређивање образовања и васпитања (Центар за развој програма 

и уџбеника), Књижаром „Мала – велика књига“ из Новог Сада (Дрво сећања на 

песника), Градском библиотеком у Новом Саду (Дани Николе Тесле), Српском 

академијом наука и уметности – огранком у Новом Саду (Дани Захарија Орфелина), 

СТШ „Милева Марић Ајнштајн“ из Новог Сада (Светосавље и наше доба), 

Позориштем младих из Новог Сада (ФЛУОШ), Змајевим дечјим играма, Културним 

центром Новог Сада (Дани Мирослава Антића), Покрајинским заводом за заштиту 

природе (екологија, Дани Николе Тесле), Матицом српском, Музејом Војводине, 

Музејом Града Новог Сада, издавачима уџбеника, Издавачком кућом „Прометеј“ из 

Новог Сада, Планинарским друштвом „Вилна водица“ из Буковца, Планинарским 

друштвом „Равничар“ из Бачке Паланке, Позоришним музејом Војводине, Савезом за 

школски спорт Војводине, Савезом учитеља Републике Србије, Колом српских сестара 

Епархије бачке (Светосавље и наше доба), Катихетским одбором Епархије бачке 

(Светосавље и наше доба), Центром за ликовно васпитање деце и омладине 

Војводине (конкурси, Светосавље и наше доба), Удружењем грађана „Питке воде“, 

Фото, кино и видео савезом Војводине, ЈУ Народном библиотеком „Филип Вишњић“ 

из Бијељине (ЛУТВИД фест), ЈКП Паркинг сервис из Новог Сада,  УГ „Вера, Љубав, 

Нада“ из Новог Сада, УГ „Ћирилица“ Београд, УГ „Ћирилица“ Нови Сад, Удружењем 

потомака и поштовалаца добровољаца I светског рата, Управом за заштиту природе 

Града Новог Сада... 

калиграфом Светозарем Пајићем Дијаком, Ксенијом Манојловић, ОШ „Јован 

Јовановић Змај“ из Сремске Каменице (Дрво сећања на песника, Калиграфска 

колонија, ФЛУОШ), ШОСО „Милан Петровић“ из Новог Сада (међуокружне смотре 

ФЛУОШ), ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“ у Крагујевцу (међуокружне смотре 

ФЛУОШ), Српском основном школом у Батањи (Мађарска), Школском управом 
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Крагујевац, Школском управом Нови Сад, Министарством просвете Републике 

Србије, Министарством културе Републике Србије, Управом за културу Града Новог 

Сада, Заводом за унапређивање образовања и васпитања (Центар за развој програма 

и уџбеника), Књижаром „Мала – велика књига“ из Новог Сада (Дрво сећања на 

песника), Градском библиотеком у Новом Саду (Дани Николе Тесле), Српском 

академијом наука и уметности – огранком у Новом Саду (Дани Захарија Орфелина), 

СТШ „Милева Марић Ајнштајн“ из Новог Сада (Светосавље и наше доба), 

Позориштем младих из Новог Сада (ФЛУОШ), Змајевим дечјим играма, Културним 

центром Новог Сада (Дани Мирослава Антића), Покрајинским заводом за заштиту 

природе (екологија, Дани Николе Тесле), Матицом српском, Музејом Војводине, 

Музејом Града Новог Сада, издавачима уџбеника, Издавачком кућом „Прометеј“ из 

Новог Сада, Планинарским друштвом „Вилна водица“ из Буковца, Планинарским 

друштвом „Равничар“ из Бачке Паланке, Позоришним музејом Војводине, Савезом за 

школски спорт Војводине, Савезом учитеља Републике Србије, Колом српских сестара 

Епархије бачке (Светосавље и наше доба), Катихетским одбором Епархије бачке 

(Светосавље и наше доба), Центром за ликовно васпитање деце и омладине 

Војводине (конкурси, Светосавље и наше доба), Удружењем грађана „Питке воде“, 

Фото, кино и видео савезом Војводине, ЈУ Народном библиотеком „Филип Вишњић“ 

из Бијељине (ЛУТВИД фест), ЈКП Паркинг сервис из Новог Сада,  УГ „Вера, Љубав, 

Нада“ из Новог Сада, УГ „Ћирилица“ Београд, УГ „Ћирилица“ Нови Сад, Удружењем 

потомака и поштовалаца добровољаца I светског рата, Управом за заштиту природе 

Града Новог Сада... 

 

Рад Удружења пратили су медији. У току године председница Удружења је у више 

наврата на различите теме давала интервјуе и гостовала у радио и ТВ емисијама РТВ, 

К 9 и Новосадска ТВ, објављивала текстове у штампи. 

 
У 2017. години желели смо организовати стручне скупове  посвећене Теодору 

Јанковићу Миријевском,  Чуварима наслеђа наших предака и 7. Међународну 

учитељску конференцију, али нам финансијски услови то нису омогућили. 

 
Захваљујемо се свима који су на сподржали у реализацији активности УВУ 

током 2017. године. 

 

ИЗ  РАДА  УЧИТЕЉСКИХ  ДРУШТАВА ВОЈВОДИНЕ у 2017. години 

 

Извештај  рада  ДРУШТВА УЧИТЕЉА БЕЛЕ ЦРКВЕ (ДУБЦ) за 2017. годину 

Година оснивања: 2008. 
Чланови председништва и функције: Сузана Мунћан-председница, Бранислав Арашков- 
заменик председника, Весна Бојанић-секретар, Мира Гашић- благајник 
Број чланова: 55 
Број укључених ОШ: 6  
Самосталне активности удружења 
Осма ликовна изложба ученика млађих разреда и специјалних одељења општине Бела 
Црква, од 21. 04. 2017. До 25. 04. 2017. 
Учешће у програмина других организатора 
Организовање одласка на  Зимске сусрете учитеља У Вршац, 11. 02. 2017.(47 учесника). 
Разно 
На Годишњој скупштини, након Извештаја о 2017. години, Договорили смо се о организовању 
зимских сусрета у Белој Цркви, и о Дечјој ликовној изложби (деветој по реду). 

Мр Сузана Мунћан, председница 
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Извештај рада ДРУШТВА УЧИТЕЉА  БЕЧЕЈА  (ДУБ) за 2017. годину 

 
Друштво учитеља Бечеја је испунило програм  рада за 2017. годину. 
Реализовали смо следеће ктивности предвиђених програмом рада: 
 
04.02.2017. – Учешће на Зимским сусретима учитеља У Новом Саду, три члана ДУБ-а су  

                     узела учешће, Јелисавка Швоња, Драгана Бановић, Зорица Латиновић, Зоран 
Тапавички као и колегинице Бобана Терзин, Весна Јакшић, Бошка Парабуцки и 
Татјана Марјанов из ОШ „Новак Радонић“ из Мола 

24.02.2017. – Састанак председништва – пипрема Скупштине ДУБ-а 
27.02.2017. – 15. годишња Скупштина ДУБ-а 
06.03.2017. – Обележавање Светског дана луткарства у основним школама општине Бечеј   
                        у којима раде учитељи чланови ДУБ-а. Том приликом је уприличена изложба 

ликовних радова ученика на тему „Моја лутка“ 
14.03.2017. – 10. рецитаторско такмичење „Мирослав Антић песник равнице“, учествовало  
                     22 ученика чији је матерљи језик српски, 17 ученика чији је матерњи језик 
                     мађарски и један ученик је наступио ревијално – укупно 40 ученика 
11.05.2017. 1. БОС – Бечејски оригами сусрети, специјални гост, инструктор оригамија био је 

оригами мајстор Емил Вајганд из Сомбора. Присуство је узело 11 учесника. 
19 – 30.06.2017. - 7. Дечији оригами камп – ДОК, учествовало 59 деце из општине Бечеј    и 

других градова Србије. Један дан у току Кампа смо имали посету деце из 
Новог Кнежевца, њих 21, тако да је кроз први део Кампа прошло 80 деце.   

28. 29. и 30. 08.2017. Оригами радионице у оквиру 7. ДОК-а у ПО одељењима библиотеке, 
                                     у Пачком Петровом Селу, Бачком Градишту и Радичевићу на којима је 

било укупно 49 деце. 
08.10.2017. –Оригами радионица у оквиру Дечије недеље (на градском тргу) 
18.11.2017. – учешће на 9. Методичким данима УВУ-а; Милена Гмијовић је имала рад по  

                    расписаном фото конкурсу „Моја учионица и учитељ на послу“ – изложба 
фотографија са темом „Монографија једне генерације“ 

27.12.2017. Новогодишња оригами радионица за децу у ПУ „Лабуд Пејовић“ Бечеј 
        -  Сваког другoг четвртка састанак учитеља оригамиста у Оригами клубу Друштва 

учитеља Бечеја. 
 - Рад ДУБ-а редовно је медијски праћен у локалној штампи „Мозаик“ и „Дани“,  дневном 

листу „Дневник“, ТВ Бечеј, као и Инфо канал Бечеј. 
 - Друштво учитеља Бечеја се укључивало у рад СУРС-а и УВУ-а по потреби или је 
учествовало по расписаним конкурсима.  
 

    Милена Гмијовић, председница  
 

 
Извештај рада ДРУШТВА УЧИТЕЉА ВРШЦА за 2017. годину 

 
Година оснивања: 2006, (2007, уписано у регистар удружења) 
Чланови председништва и функције: 
Марија Селеши- председник удружења 
Биљана Бранков- потпредседник удружења 
Светлана Баковић- секретар удружења 
Број чланова.105 
Број укључених ОШ:  8 ( 5  градских, 3 сеоске ) 
 
Самосталне активности удружења 

•  Квиз знања у ОШ ,, Паја Јовановић“, о животу и делу Јована Јовановића Змаја. 
Такмичиле су се екипе из пет школа; 
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• Квиз знања у ОШ ,, Вук Караџић“ у којем су узеле учешће 5 градских и две сеоске 
школе. Поводом Дана школе, ђаци су се надметали у томе колико познају живот и дело 
Вука Стефановића Караџића. 

• Обележавање Дечје недеље 
Заједничке активности учитеља и деце, 6 вршачких школа. У Спортској хали Миленијум, 04. 
10. сусрет учитеља и деце под називом ,, Вежбамо заједно.  

 
Суорганизаторске активнисти удружења 

• 25. 02 2017., Семинар ,, Обука за смањење ризика од катастрофа“ у оквиру пројекта 
Смањење ризика од катастрофа,  СУРС. 

• Ускршњи конкурс- ОШ ,, Жарко Зрењанин у Избишту. Манифестацију су помогли и 
подржавају је: Парохија Избиште, МЗ Избиште, ТВ Банат, ТВ Лав  
 

Организовање Зимских сусрета учитеља  
      Зимски сусрети учитеља у Вршцу, 11. 02. 2017. Поред чланова ДУВ-а семинаре су 
похађали и учитељи из Беле Цркве и Панчева. Организовано је пет семинара:  

• Превенцијом против насиља, организовањем интерактивних родитељских састанака 
• Учитељи у свету линија, боја и облика 
• Сингапурска математика – од проблема до решења 
• Оцењивање у функцији повећања мотивације за учење 
• Амбијенталном наставом до функционалног знања 

   Учитељи су присуствовали и промоцији уџбеника седам издавачких кућа.  Укупно је било 
120 учитеља а сусрети су протекли успешно и на задовољство предавача и учесника. 
  

Учешће у програмина других организатора 
• Трибина ,, Кризне ситуације у породицама деце и особа са аутизмом“,   

01. 6. 2017. Наше удружење је подржало ову трибину а организовала су је  следећа 
удружења: Отворено срце света из Вршца, Аутизам Јужни Банат из Беле Цркве и 
Савез удружења Србије за помоћ особама са аутизмом. 

• Одлазак 10 учитеља на Учитељијаду у Параћин. 
• Методички дани учитеља Нови Сад, 4 учитељице из Вршца присуствовале. 

Учитељица Аурелија Крајете је добила похвалницу за учешће на конкурсу за 
учитеља фотографа, учитељица Марија Селеши је добила похвалницу за активност 
у 2016. години а ДУВ-а је добило похвалницу за активност у 2016. години. 

•     Сабор учитеља у Београду, шест учитељица нашег удружења је присуствовало. 
  

Разно 
- Друштво је упутило молбу  за суфинансирање,oпштинском већу за образовање. Добили 

смо финансијску помоћ за организовање Зимских сусрета учитеља у нашем граду, у 
износу од 100 000 динара. 

- Координатори из школа чланица састајали су се једном месечно, или по потреби, 
договарали и планирали активности. 

- Одржана је Годишња скупштина друштва, 
 

Mарија Селеши, председница 
 

Извештај рада ДРУШТВA  УЧИТЕЉА  ОПШТИНЕ  КУЛА за 2017. годину 
 
Година оснивања: 2004. 
Сајт удружења: https://drustvouciteljaopstinekuladuok.wordpress.com/ 
Фејсбук страница:   https://www.facebook.com/Društvo-učitelja-opštine-Kula-1588744951448224/ 
Чланови председништва: 
Маријана Коларић (председник) 
Александра Пешко (секретар) 
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Број чланова: 115 чланова 
Број укључених ОШ:  8 школа 

• « Петефи бригада » из Куле – 29 чланова 
• « Иса Бајић » из Куле – 26 чланова 
• « Вук Караџић » из Црвенке - 15 чланова 
• « 20. октобар » из Сивца – 14 чланова 
• « Петро Кузмјак » из Руског Крстура – 10 чланова 
• « Мирослав Антић » из Чонопље – 6 чланова 
• « Никола Тесла » из Липара – 5 чланова + 3 члана (нова)  
• « Вељко Влаховић » из Крушчића – 4 члана + 3 члана (нова)  

 
Самосталне активности удружења 

• 25. 2. 2017. састанак Извршног одбора и усвајање предлога за Завршни рачун за 
2016. годину. 10 чланова присутно 

• 28. 3. 2017. састанак Извршног одбора- договор о предстојећој организацији 
Скупштине ДУОК-а. 8  чланова присутно. 

• 10. јун Редовна Скупштина ДУОК 
Није одржана због недостатка кворума. Од 110 чланова кеје су чиниле до тада ДУОК 
на Скупштини се одазвало 24 члана. Због тога што је увек проблем са кворумом за 
одржавање Скупштине, предложено је да се на наредној заказаној Скупштини да 
предлог да је чине делегати- представници из сваке школе у односу на број 
чланова- на 9 чланова 1 делегат, на 10 до 19 - 2 члана, на 20 до 29- 3 члана... Исто 
је предложено да се повећа чланарина и да буде фиксна за све чланове. Такође ће 
се организовати акредитовани семинар како би се чланови одазвали Скупштини и 
да се донесу потребне одлуке за даљи рад ДУОК-а. 

• 27. септембар 2017. састанак Извршног одбора- договор око организовања 
Скупштине ДУОК-а и предлог чланова Надзорног одбора као и договора око 
реализације семинара. 9 чланова присутно. 

• 30. септембар 2017. Организатор ДУОК:   
Организовање Скупштине ДУОК-а -  Број учесника је 105 чланова ДУОК-а. Предложене и 
усвојене промене Статута у питању броја присутних чланова на Скупштини са правом 
гласања, односно сваку од 8 школа представљаће одређен број представника и то 17 
чланова, плус 10 чланова Извршног одбора и 3 члана Надзорног одбора што је укупно 
обавезно 30 чланова. На Скупштини могу да присуствују, без права гласања сви чланови 
ДУОК-а који су заинтересовани. Учесницима Скупштине су подељене потврде на 2 сата 
стручног усавршавања у установи. 
Након Скупштине је био организован семинар у сарадњи са Издавачким кућама Клет и 
Нови Логос - 4 радионица, учесника 130. 

• 30. септембар 2017. 
Организовање  БЕСПЛАТНОГ семинара ДУОК у сарадњи са ИК Клет Друштва за развој 
образовања и Нови Логос- реализовано је 4 семинара, 8 предавача и 125 учесника. 
Полазници су добили сертификат са 8 сати акредитованог стручног усавршавања.  

• 1. септембар 2017. ДУОК- председник 
Организовање прикупљања помоћи за поклоне првацима у ОШ Петефи бригада Кула у 
сарадњи са Издавачком кућом Клет, у знак захвалности за уступање својих просторија за 
организовање својих активности. 
 
Излагање рада члана удружења        
На Скупштини: 
1. Маријана Коларић- ОШ "Петефи бригада" Кула (два рада):  

• „Шампиони Србије ватрогасног подмлатка“ ваннаставне активности 
2. Маријана Коларић, ОШ "Петефи бригада" Кула Драгана Губеринић, ОШ „Иса Бајић“ 
Кула-  

• ''Моје мало, некоме много значи''- ваннаставне активности  
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3. Извештај са конференције TIMSS 2015 - РЕЗУЛТАТИ И ИМЛПИКАЦИЈЕ, која је била 
одржана 7. априла 2017. на Учитељском факултету у Београду - присутан један наш члан 
Извршног одбора- Снежана Кнежевић  

 
Суорганизаторске активности удружења 

• хуманитарне акције за штићенике Црвеног крста, ученици ОШ Иса Бајић и ОШ 
Петефи бригада Кула. Учествује 60 чланова ДУОК-а. Одговорна Јасна Тешовић 
испред Црвеног крста Кула и члан ДУОК-а са учитељима из обе школе. 

• Јун 2017. сакупљање ученика из обе школе који су заинтересовани да преко Црвеног 
крста Кула бораве бесплатно на мору, уз сагласност родитеља. 

• Учешће у организацији хуманитарне акције ОШ Петефи бригада у Кули, за свој Дан 
школе- продајна изложба ученичких радова за сакупљање новчаних средстава за 
болесну сестру наше ученице 19. децембар 2017.- одговорна Снежана Кнежевић- 
помоћник директора и чан извршног одбора ДУОК-а. Учествовала цела школа и 
ученици и учитељи и наставници (30 чланова ДУОК-а)  

• Учествовање у раду Скупштине удружења МНРО Плава птица Кула (друштво за 
помоћ ментално недовољно развијеним особама)- председник ДУОК-а Маријана 
Коларић као члан Скупштине. 

 
Организовање Зимских сусрета учитеља       
• Организовали смо XXXIII Зимске сусрете учитеља Србије 11. фебруара 2017. у ОШ 

„Петефи бригада“ у Кули 
• Имали смо 163 просветна радника пријављена. Од тога је било присутно 159 

пријављених- 106 чланова ДУОК-а и 53 наставника који нису чланови ДУОК-а-  8 школа 
из Западнобачког и Севернобачког округа. 

• Сви учесници су добили сертификате за стручно усавршавање на 8 бодова 
• Организовали смо шест стручних обука које су биле прилагођене свим профилима 

учесника- учитељима, наставницима, библиотекарима, учитељима у боравку, 
директорима и стручним сарадницима, дефектолозима 

• За наше чланове су обуке биле бесплатне јер их плаћамо СУРС-у од уплате чланарина  
• Пре почетка семинара и у паузама, полазници су имали прилику да посете штандове са 

уџбеницима и наставним средствима Издавачких кућа: Клет и Нови Логос, Креативни 
центар, Едука, Завод и збирке задатака професора Максимовића из Куле. 

• ЛИНКОВИ: https://www.facebook.com/Društvo-učitelja-opštine-Kula 
 
Учешће у програмина других организатора 
 
• 7. 4. 2017. Учествовали смо и на Конференцији TIMSS 2015 - РЕЗУЛТАТИ И 

ИМЛПИКАЦИЈЕ, која је била одржана 7. априла 2017. на Учитељском факултету у 
Београду - присутан један наш члан Извршног одбора- Снежана Кнежевић  

• 13. новембар 2017. Учествовање у гласању за чланове Националног просветног савета 
из редова СУРС-а 

 
• 28. децембар 2017. 
• Учествовање на приредби Новогодишњој и подели пакетића коју су припремили члан 

ДУОК-а Јасна Тешовић у организацији Црвеног крста са децом из социјално осетљивих 
породица који су штићеници Црвеног крста, а у присуству председника ДУОК-а као 
почасног госта. 

 
Излагање рада члана удружења  
17. и 18. јун 2017. СУРС, Сабор учитеља Републике Србије: 
 
1. Маријана Коларић- ОШ "Петефи бригада" Кула (два рада):  

• „Шампиони Србије ватрогасног подмлатка“ ваннаставне активности 
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2. Маријана Коларић, ОШ "Петефи бригада" Кула Драгана Губеринић, ОШ „Иса Бајић“ 
Кула-  

• ''Моје мало, некоме много значи''- ваннаставне активности  
 
3. Биљана Бајчетић, Марија Мандић, Данијела Пољаковић, ОШ “20.октобар“ 

• Биљна апотека у нашој учионици Сивац- савремени начин планирања 
4. Биљана Бајчетић, Марија Мандић, ОШ “20.октобар“ Сивац- 

• Читам и ја ИНКЛУЗИЈА 
5., Веруна Међеши, Наталија Будински, Основна и средња школа са домом ученика "Петро 
Кузмјак" Руски Крстур- 

• Испеци, па научи разломке -савремени начин планирања 
 
Признање „Др Ђорђе Натошевић“ 
Маријана Коларић- ппредседник ДУОК-а, Основна школа "Петефи бригада" Кула, носилац 
награде Др Ђорђе Натошевић- 8. новембар 2017. Такође носилац награде и признања за 
Најбољег едукатора Србије за 2016. у организацији Удружења Живојин Мишић - додељена 
у фебруару 2017. 
        
Разно 
• Направљена електронска база чланова ДУОК-а  
• Отворен нови сајт и уредно се води ДУОК-а са интернет адресом: 

https://drustvouciteljaopstinekuladuok.wordpress.com/; 
•  Отворена Фејсбук страница и уредно се води: Друштво учитеља општине Кула- 

образовање 
• На нашем сајту и Фејсбук страници објављујемо информације о активностима и 

конкурсима свих Друштава учитеља Републике Србије, Издавачких кућа, Савеза 
учитеља РС и УВУ, установа и школских управа, као и Министарства просвете РС и 
Покрајинског секретаријата за образовање, свих институција за стручна усавршавања 
просветних радника, ЗУОВ-а... 

• Покренули смо сарадњу  Црвеног крста Кула и ДУОК-а, тачније основне школе „Петефи 
бригада“ и „Иса Бајић“ из Куле  у циљу хуманитарне акције прикупљања помоћи 
социјално осетљивој групи деце штићеника Црвеног крста Кула. 

• Учествовали смо на Скупштини Савеза учитеља Републике Србије са наша два члана- 
председник ДУОК-а и члан Извршног одбора Снежана Кнежевић 

• Учествовали смо на Методичким данима учитеља Војводине у Новом Саду као 
посматрачи- два члана председник и Ђенђи Кермеци 

• Учествовалисмо  на Скупштини Удружења војвођанских учитеља, чији смо оснивачи- 
председник ДУОК-а на којој смо добили Плакету за најактивније учитељско удружење 
Војводине за 2016. годину, а председник Маријана Коларић захвалницу за активности у 
УВУ за 2016. 

• Послати Извештаји о раду за 2016. годину Савезу учитеља Републике Србије и 
Удружењу војвођанских учитеља 

• Врши се константна сарадња са оба удружења и СУРС-ом и УВУ 
• Благовремено информишемо  чланове Друштва о раду и активностима, о конкурсима, 

стручним скуповима и семинарима 
• Објављујемо вести о раду и активностима Друштва и на другим сајтовима и сарађујемо  

са медијима 
• Дали смо препоруке за 4. члана ДУОК-а за конкурс саветник-спољни сарадник: Биљани 

Бајчетић, Наташи Шаранчић, Татјани Вјештица и Маријани Коларић 
• Оживели смо рад Актива од 1. до 4. разреда на нивоу Друштва у циљу размене 

искустава и примера добре праксе- дидактичког материјала, угледних часова, као и рад 
креативне радионице- мали застој  

• Планирали и нисмо успели да одржимо 11. Скупштину ДУОК-а 8. јуна 2017. године, 
када је било присутно само 23 члана 
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• Дат је предлог да се Скупштина одржи у другој половини септембра и да се организује 
семинар како би се што више чланова одазвало 

• Такође је дат предлог да Скупштину чине делегати испред сваке школе како би се 
Скупштина одржала на време ради нормалног функционисања Друштва  

• За прославу 160 година постојања ОШ „Петефи бригада“ из Куле предали смо у е- 
форми захвалницу о у име ДУОК-а за досадашњу сарадњу 

• Учествовали смо на Сабору учитеља Републике Србије. Наша четири члана су имала 
успех на Сабору: Веруна Међеши са својом колегиницом из Руског Крстура, Биљана 
Бајчетић са својим колегиницама, Драгана Губеринић и Маријана Коларић  

• На свечаности у Београду поводом 135 година постојања СУРС-а добили смо 
захвалницу за успешну сарадњу и допринос афирмацији учитељског позива 

• Дали смо захвалнице за успешну сарадњу Издавачкој кући Клет и Нови Логос као и 
представници Мирјани Пајић Илић. 

• Свим учесницима су се, на било ком предавању, састанку, презентацији,  уручиле 
потврде од ДУОК-а у зависности од својства учествовања ( као слушаоц, учесник, 
излагач, презентер) са одређеним бројем бодова, у сврси стручног усавршавања и 
прилога за лични професионални план у Портфолију. 

 
        Маријана Коларић, председница  

 
Извештај рада ДРУШТВA  УЧИТЕЉА  РУМЕ за 2017. годину 

 
Година оснивања: 2009. 
Чланови председништва и функције: Марија Галечић (председник), Сања Мандић 
(потпредседник) и Нада Турчиновић (потпредседник)  
Број чланова: 204 
Број укључених ОШ: 14  
 
Самосталне активности удружења 

• Семинар „Интеграција, корелација и занимација“, 13. мај 2017. године   
организатор семинара: ДУР 
предавачи: Луција Тасић и Каролина Нешковић 
30 учесника 

• Семинар „Вредновање и праћење ученичких постигнућа у настави математике у 
основној школи“, 3. јун 2017. године 

организатор семинара: ДУР 
предавачи: Наташа Николић Гајић и Невена Перић 
30 учесника 

• Стручна трибина „Информационо-комуникационе технологије у настави“, 12. јун 2017. 
године 

организатор трибине: ДУР 
предавачи: Невена Перић, Славица Гомилановић, Душан Станковић 
62 учесника 

• Читалачка значка - акција за подизање, неговање и ширење читалачке културе, мај 
2017. године 

организатор: ДУР 
учесника (ученика): 143 

• Новогодишња бајка - наградни ликовни и литерарни конкурс за ученике 
организатор: ДУР 
учесника (ученика): 129 

 
Суорганизаторске активности удружења 

• Присуство Годишњој скупштини Савеза учитеља Србије у Београду, 21. октобар 2017. 
године, организатор: СУРС, 2 представника ДУР-а. 
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• Присуство Годишњој скупштини Удружења војвођанских учитеља у Новом Саду, 18. 
новембар 2017. године, организатор: УВУ, 2 представника ДУР-а. 

• Организовање одласка чланова ДУР-а на 9. Методичке дане учитеља у Новом Саду, 
18. новембар 2017. године, организатор: УВУ, 2 представника ДУР-а. 

  
Учешће у програмина других организатора 
• „Делови књиге - израда електронске књиге“ - рад објављен у Зборнику радова конкурса 

„Дигитални час 2017/2018.“ - трећа награда на конкурсу, децембар 2017. године 
организатор: Министарство трговина, туризма и телекомуникација  
аутори рада: Вишеслава Налчић и Ђурђица Јовановић 

• „Житије Ајдук Вељка Петровића, Вук Стефановић Караџић“ - рад објављен у Зборнику 
припрема за угледне часове предметне наставе „Час за углед“, 2017. године 

организатор: Едука  
аутори рада: Вишеслава Налчић и Ивана Љубић 

  
Излагање рада члана удружења  
• Осма годишња конференција „Информационо-комуникациона технологија у 

настави“, 7. октобар 2017. године 
организатори: Агенција за образовање Марина и Јован и Центар И-тиме из Београда 
аутор рада „Да ли ћемо на крају сви предавати информатику?“: Вишеслава Налчић 

 
Марија Галечић, председница 

 
 

Извештај рада ДРУШТВА  УЧИТЕЉА „СИМА ТОМОВИЋ“  ШИД   
ДУСТ  за 2017. годину 

 
Година оснивања: 2004. 
Фејсбук страница: https://www.facebook.com/s.tomovic2004/notifications/  
Чланови председништва и функције:Сања Степанчевић (председн. Скупштине) 
Број чланова.  
Број укључених ОШ:  5 
 

Самосталне активности удружења 
(09.06.2017., ДУСТ, Трибина ДЕТЕ ВАМ ПОЛАЗИ У ПРВИ РАЗРЕД , Александра 
Боројевић, Слађана Пелић, Оливера Станојевић, Драгана Болманац, 47  учесника) 
  
Излагање рада члана удружења  
- Тематски дан, СВЕТИ САВА, Драгана Болманац, ДУСТ и ОШ“Бранко Радичевић“ Шид. 
- Угледни час, 16.09.2017. ОЗОНСКИ ОМОТАЧ, Соња Видовић 
- Члан ДУСТ Шид, Драгана Болманац је добила награду за своју презентацију часа на 
конкурсу у Книћу. Позвана је и презентовала, а затим и на Сабору учитеља. 
 

    Суорганизаторске активнисти удружења 
 УДРУЖЕЊЕ СРПСКО-РУСКОГ ПРИЈАТЕЉСТВА ШИД, Беле покладе-Масленице, 5 
учитељица су учествовале у организацији, 4 са ученицима, маске и поворка.   
- Април 2017. Удружење жена „Шидијанке“ и ДУСТ; организује УСКРШЊИ БАЗАР;  
- Од 07- 14.08.2017. Савет за бригу о деци Шид и ДУСТ, ДЕЧЈЕ КУЛТУРНО ЛЕТО 2017. 

Шид; Културне и спортске активности. 
- 23.12.2017. УЖ „Шидијанке“ и ДУСТ организује НОВОГОДИШЊИ ВАШАР 
 

    Учешће у програмина других организатора 
• Сарадња са МУП; Пројекат „Основи безбедности деце“, сваког мееца 1 час, ученици са 

наставницима 4. разреда. 
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� 09/11. 02.2017. учешће на дводневном скупу „Нове технологије у образовању“  
посвећен употреби информационо-комуникационих технологија (ИКТ) у систему 
оразовања. (1 члан, лична средства) 

� 13.03.2017. учетвовали у радионицама, у оквиру традиционалних сусрета „ Зимски 
сусрети  2016“ у Сремској Митровици. (25 учесника)  

� 19.06 2017.год..СУРС, Сабор учитеља и свечана седница поводом јубилеја (два члана) 
� 20.06.2017.год. Београд, Васпитно-образовни систем КРЕАТИВНО ПЕРО, Будућност 

почиње овде, Вила Јелена и „Креативно перо“ приватна школа, ИКТ , два члана  
� 14.07.2017. ПМФ „Закувавање“, спортско – рекреативно дружење. 

      
Соња Видовић, председница 

 Извештај рада УЧИТЕЉСКОГ ДРУШТВА РЕГИОНА СРЕМА за 2017. годину 
 

Учитељско друштво региона Срема броји 130 чланова, од чега је 124 учитеља, 1 педагог, 1 
психолог, 2 професора енглеског језика, 1 библиотекар, 1 специјални педагог из 10 школа на 
територији Града Сремска Митровица и околних места Лаћарак, Кузмин, Мартинци и 
Мачванска Митровица: 
ОШ“Јован Јовановић Змај“ Сремска Митровица 
ОШ“Јован Поповић“ Сремска Митровица 
ОШ“Свети Сава“ Сремска Митровица 
ОШ“Слободан Бајић Паја“ Сремска Митровица 
ОШ“Бошко Палковљевић Пинки“ Сремска Митровица 
СОШО“Радивој Поповић“ Сремска Митровица 
ОШ“Добросав радосављевић Народ“ Сремска Митровица 
ОШ“Трива Витасовић Лебарник“ Сремска Митровица 
ОШ“ Бранко радичевић“ Кузмин 
ОШ“Јован Јовановић Змај“ Мартинци 
 
АКТИВНОСТИ  

1. Годишња Скупштина УДРС-а 
2. Информисање чланства о актуелним активностима , конкурсима, такмичењима, 

изменама Плана и програма за први циклус основног образовања , пројектима УВУ-а и 
СУРС-а и Позив на  учешће. 

3. НТЦ секција за рад са даровитом децом је активно радила целе године.  
4. Заједно са  НТЦ секцијом за даровите плаћен заједнички простор за рад у току 

2017/18.године. 
5. Одржано предавање педијатра за родитеље на Тему“ Гојазност код деце“ и 

„Неселективна употреба антибиотика“.  
6. Међународна сарадња са Основном школом „Михе Пинтарја Толеда“ из  Велења, 

Словенија, чији је директор Себастијан Куковец и једна учитељица били у посети и 
присуствовали наставном дану код учитељице Славице Бобић. Пријем организовало 
Учитељско друштво региона Срема и Агенција за едукација НТЦ- еду из Новог Сада. 
Остварена размена искустава учитеља који примењују НТЦ систем учења у свом раду, 
из ОШ“Јован Јовановић Змај“ из Сремске Митровице и учитељице из Велења и 
директора. 

7. УДРС је био домаћин Зимских сусрета учитеља . 
8. Организовано је пријављивање учитеља  на Сабор учитеља у организацији СУРС-а за 

заинтересоване учитеље.  
9. УДРС је имао учешће у реализацији ФЛУОШ-а и Методичких дана учитеља у 

организацији УВУ-а. 
 

Мр Славица Бобић, председница 
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»УДРУЖЕЊЕ  ВОЈВОЂАНСКИХ  УЧИТЕЉА« 

-центар за информисање и стручно усавршавање- 

Булевар Јаше Томића 19 б,   21000  Нови Сад, 063/523-748 

uciteljivojvodine@neobee.net         www.uvu.rs 

Уредница: Вера Стојшић - Гашпаровски   


