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ДРУШТВО УЧИТЕЉА БЕОГРАДА
Друштво

учитеља Београда представља цивилно удружење

које постоји тридесет година. Давне 1982. године, 26. децембра,
постаје званично струковно удружење доношењем Статута Савеза
учитељских друштава Београда, а уједно је и једно од оснивача Савеза
учитеља Републике Србије. У том моменту, као конститутивни део
ССРН Београда, а данас и после тридесет година, као самостална
инстанца која траје захваљујући учитељима који су спремни да своје
идеје изнесу и реализују доследно и до краја.
Корени Друштва учитеља Београда сежу много даље од
претходних тридесет година. Учитељско удружење са седиштем у
Београду постојало је још и 1919. године, када је донета одлука да се
споје сва учитељска друштва у тадашњој Краљевини Срба, Хрвата и
Словенаца, када настаје Савез југословенског учитељства. Тога дана, 6.
јула 1919. године, „з зачетком об 13. ури б посојилничних простори
Учитељске тискарне“ за представника Учитељског удружења у
Београду, изабран је извесни господин Димитрије Ј. Соколовић. По
аутоматизму, председник Учитељског удружења за Србију био је
уједно и председник Учитељског удружења Београда. Тај тренд је
трајао све до 2000. године, када је дошло до раздвајања те две
функције.
Рад Друштва учитеља Београда траје у континуитету три
деценије. Године 1983. донет је Правилник о признањима и похвалама
чланова Савеза учитељских друштава Београда. Од 1986. до 1988.
године интензивира се рад, када је израђен и програм рада Савеза
учитељских друштава Београда. У том моменту циљ је био да се
оснаже постојећа друштва и да се оснују нова. Већина београдских
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општина је у том периоду имала локална друштва. Континуираним
радом и добром организацијом Савез учитељских друштава Београда
дошао је до 2850 чланова. Скупштину је чинило 70 делегата, а
председништво се састојало од 21-ог члана.
Деловање друштва било је усмерено на перманентно
усавршавање учитеља, њихов материјални статус, положај у друштву,
доделу станова учитељима... Борило се за примену комплексног
метода у настави почетног читања и писања и за своју струку –
дошколовавање учитеља. Континуирано се развијала сарадња са
другим учитељским друштвима.
Учитељи Београда су учествовали на Конгресима учитеља
Србије, добијали захвалнице за свој допринос педагошком раду,
афирмисали свој позив.
Деведесете године не доносе ништа добро, како целој држави,
тако и учитељима Београда. Долази до опште стагнације у свим
сферама друштвеног живота, па и до живота и рада Савеза учитељских
друштава Београда.
Насупрот томе, нови миленијум, зачетак нове ере, доводи и до
експанзије. У периоду од 2001. до 2006. године, прво Савез учитеља
Београда, а касније Друштво учитеља Београда, даје подршку
еминентним београдским учитељима који одржавају угледне часове
по комплексном поступку, формира се Актив учитеља који раде по
истом, одржавају се семинари за обуку учитеља. Током 2003. године,
реализује се низ трибина које се баве кључним питањима у датом
моменту. Исте године, на Изборној скупштини, настаје Савез учитеља
Београда (СУБ). Тадашњи Управни одбор покреће иницијативу да се
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једној улици у Београду да име по аутору комплексне методе – Јелени
Миоч.
У наредним годинама праћени су токови реформи образовања,
успостављена је сарадња са Заводом за унапређивање образовања и
васпитања, Националним-просветним саветом, свим учитељским
друштвима, уредништвом часописа „Учитељ“, организовани су Зимски
сусрети учитеља, добијане захвалнице за унапређивање процеса
васпитања и образовања.
Последњих шест година Друштво учитеља Београда (ДУБ)
успело је да својим радом окупи све оне учитеље који су спремни да се
усавршавају и да часно обављају свој позив. Данас ДУБ има преко 2400
чланова. Као покретачка снага учитељског позива, чврст ослонац и
морална подршка свим учитељима, представља идејну водиљу свима
нама који смо учитељи по позиву, опредељењу и начину живота.
Данас, осим многобројног чланства које се константно
повећава, ДУБ је име које отвара многа врата у сфери јавног живота. То
је синоним за компетентну, уважену организацију која професионално,
стручно и афирмативно промовише учитељски позив и перманентно
прати све токове у процесу васпитања и образовања и имплементира
их у наставни процес.
Учитељи, чланови ДУБ-а су аутори уџбеника, приручника,
акредитованих програма сталног стручног усавршавања, иновативних
наставних средстава, угледних часова, чланови су многобројних
тимова институција које се баве образовањем... Из редова ДУБ–а је и
члан Националног просветног савета.
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Сталним стручним усавршавањем учитеља ради се на развоју
њихових професионалних компетенција кроз организацију и
реализацију акредитованих програма стручног усавршавања, стручних
скупова, трибина, радионица, промоција примера добре праксе и
реализацију Зимских сусрета и Сабора учитеља.
Прославом овог јубилеја Друштво учитеља Београда слави
тридесет година свог постојања и оставља у аманет будућим
генерацијама да наставе озбиљан рад борећи се за свој статус и своју
струку.

ДАНАС
Друштво учитеља Београда броји више од 2400 чланова,
учитеља и стручних сарадника, компетентних ентузијаста, привржених
свом позиву.
Новоизрађени Стратешки план односи се на период од 2012.
до 2016. године и садржи приказ циљева и активности путем којих
Друштво учитеља Београда жели да се позиционира као компетентна
и уважена организација за професионалан развој учитеља. У
документу су дати основни подаци о, структури, ресурсима и
капацитетима организације, као и преглед остварених циљева,
задатака и активности у периоду од 2007. до 2012. године.
Акциони план ДУБ-а је оперативни план рада који треба да
омогући имплементацију циљева и задатака предвиђених Стратешким
планом.
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АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИ
• Комплексна метода у настави почетног читања и
писања (Мирослав Маринковић и Горица Ивановић)
кат. бр. 784
• Учитељи у свету линија, боја и облика (Славица
Младеновић Ивановић и Снежана Илић) кат. бр. 896
• Чаробни свет музике – обука учитеља за рад са
одељењским хором (Гордана Илић) кат. бр. 899
• Алтернатива насиљу (Јелисавета Вилотић, Мирјана
Радовановић и Невенка Крагуљац) кат. бр. 112
• Развојне потребе ученика и настава (Јелисавета
Вилотић, Мирјана Радовановић и Невенка Крагуљац)
кат. бр. 91
• Дефицит пажње и хиперактивност деце (Небојша
Јовановић) кат. бр. 385
• Агресивност деце и адолесцената (Небојша Јовановић)
кат. бр. 378
• Како открити и покренути даровите (Бојана Тановић,
Невенка Јовановић и Весна Остојић) кат. бр. 361
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ОДРЖАНИ СЕМИНАРИ
Тематски и
интердисциплинарни приступ
наставном планирању
– 52 полазника
Учитељи у свету линија, боја и
облика – 93 полазника
Алтернатива насиљу – 59
полазника

Како открити и покренути
даровите – 27 полазника
Математика у малом – 30
полазника

Да код учитеља свако учи
радосно и лако – 30 полазника
Комплексна метода у настави
почетног читања и писања
– 30 полазника
Дефицит пажње и
хиперактивност деце – 31
полазник

Развојне потребе ученика и
настава – 29 полазника

ЗИМСКИ
СУСРЕТИ
Зимски сусрети
одржани су 3. и 4.
марта у Београду. На
овим сусретима било је
речи о новом
Правилнику стручног
усавршавања,
оцењивању,
одговорном живљењу.
Присуствовали су
уважени гости и
представници МПС.
Зимским сусретима
учитеља присуствовао
је 921 полазник.
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СТРУЧНЕ ТРИБИНЕ
ИНОВАТИВНЕ
МЕТОДЕ, ОБЛИЦИ
РАДА И НАСТАВНА
СРЕДСТВА
26. јун 2012.
Присуствовало је 246
чланова.
ПРАВИЛНИК О
СТАЛНОМ СТРУЧНОМ
УСАВРШАВАЊУ И
СТИЦАЊУ ЗВАЊА
НАСТАВНИКА,
ВАСПИТАЧА И
СТРУЧНИХ
САРАДНИКА

25. април 2012.
Присуствовало је 280
чланова.
ЗДРАВИ СТИЛОВИ
ЖИВОТА –
одговорно живљење
– 8 трибина–

Присуствовало је 1715
запослених у
основношколским и
предшколским
установама

КОНКУРС ПРИМЕРИ
ДОБРЕ ПРАКСЕ
НАГРАЂЕНИ ПРИМЕРИ:
1. Радмила Жежељ Ралић,
Мала црвена кућа–1.
разред, Српски језик,
ОШ „ Јосиф Панчић“,
Чукарица
2. Татјана Грумић,
Милена Каровић – Бањац,
Примена
индивидуализације и
структуре у настави
при раду са децом из
спектра аутизма ОШ „ Др Драган Херцог“,
Савски венац
3. Драгана Вучен,
Различити облици
кретања –3. разред,
Природа и друштво,
ОШ „Младост“, Нови
Београд
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САБОР
Сабор учитеља одржан је 23. и 24. јуна. Присуствовало је 986
учитеља из целе Србије.
На овом скупу представљени су примери добре праксе
обавезних и изборних предмета, као и ваннаставних активности.
Размена стручних искустава на овакав начин користи и излагачима и
слушаоцима.

Задаци

Активности
1. Ажурирање базе
података и чланских
карата

2.Усклађивање Статута и
Јачање
израда свих потребних
ДУБ-а на
пратећих нормативних
локалном
аката
нивоу
3.Израда финансијског
плана

Време
реализације
током
године
током
године

јануар

Носиоци
активности
Тим за
нормативно –
техничке
послове
Тим за
нормативно –
техничке
послове
Тим за
нормативно –
техничке
послове
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Задаци

Јачање
ДУБ-а на
локалном
нивоу

Промовиса
ње рада
ДУБ-а

Активности

Време
реализације

Носиоци
активности

4. Благовремено
информисање чланства
(електронским,
усменим, писаним
путем)

током
године

Тим за односе
са јавношћу и
маркетинг

5. Организовање
Скупштине ДУБ-а

март –
април

Управни одбор,
председник,
секретар

1. Одржавање сајта
ДУБ-а

током
године

2. Прикупљање
података за израду
летописа

јануар – мај

Тим за односе
са јавношћу и
маркетинг
Тим за односе
са јавношћу и
маркетинг

3. Промоција рада у
средствима јавног
информисања

током
године

4. Презентација примера
добре праксе и
индивидуалног
стваралаштва на
стручним скуповима

мај – јун

5. Сарадња са локалним
учитељским друштвима
– чланицама СУРС-а

током
године

Председник
Тим за односе
са јавношћу и
маркетинг
Тимови за
стратешко
планирање и
стручно
усавршавање
Управни одбор
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Задаци

Јачање
професио
налних
компетен
ција
учитеља

Активности

Време
реализације

Носиоци
активности

1. Спровођење
истраживања о
потребама чланова
ДУБ-а о стручном
усавршавању

март –
септембар

Тимови за стратешко
планирање и стручно
усавршавање

2. Организација и
реализација
семинара и
стручних скупова
из области
образовноваспитног рада

током
године

Тимови за стратешко
планирање, стручно
усавршавање,
инклузивно
образовање

3. Писање
пројеката

током
године

Тимови за стратешко
планирање, стручно
усавршавање,
инклузивно
образовање
Тимови за стратешко
планирање, стручно
усавршавање,
инклузивно
образовање

4. Програми
стручног
усавршавања за
акредитацију
5.Припремање
програма за
стручне скупове

октобар

током
године

Тимови за стратешко
планирање, стручно
усавршавање,
инклузивно
образовање
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Задаци

Сарадња са
институција
ма које
подстичу
осавремења
вање
образовноваспитног
рада

Време
реализације

Носиоци
активности

јануар –
фебруар

Управни одбор

2. Организовање
манифестације Сабор
учитеља

април – јун

Управни одбор
и учитељи
волонтери

3. Обележавање Дана
учитеља и Дана
просветних радника
Србије

октобар –
новембар

4. Учешће
представника ДУБ-а
у тимовима владиних
и невладиних
организација

током
године

Активности
1. Организовање
манифестације
Зимски сусрети
учитеља

Тим за
културно –
забавно
стваралаштво
Управни одбор,
надзорни
одбор,
председник
скупштине,
чланови ДУБ-а
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ИЗБОРНА СКУПШТИНА
Изборна скупштина одржана је 31. маја 2012.
године у Свечаној сали Учитељског факултета у Београду.
Новоизабрано руководство ДУБ-а:

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
ДУБ-а
Мирјана Илић

НАДЗОРНИ ОДБОР

1. Петар Анокић, председник
2. Ана Маравић, члан НО
3. Сања Павић-Рајак, члан НО
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УПРАВНИ ОДБОР
1. Зорица Вукајловић, председница
2. Славица Младеновић Ивановић, потпредседница
3. Рада Николић, секретар
4. Љиљана Новковић, члан УО
5. Јасна Радојичић, члан УО
6. Драгана Ђокић, члан УО
7. Бојана Вукомановић, члан УО
8. Бојана Чернош, члан УО
9. Снежана Илић, члан УО
10. Виолета Стојановић, члан УО
11. Јасмина Веселиновић, члан УО
12. Горица Ивановић, члан УО
13. Владан Аћимовић, члан УО
14. Мирјана Слобода, члан УО
15. Јелена Русић, члан УО
16. Наташа Симуновић, члан УО
17. Горица Његовановић, члан УО

ДРУШТВО УЧИТЕЉА БЕОГРАДА
Посебну захвалност дугујемо школама – домаћинима које су
подржале наше активности: ОШ„Свети Сава“ – Врачар, ОШ„Драган
Лукић“, ОШ„Вељко Дугошевић“, ОШ„Бранислав Нушић“,
ОШ„Војислав Вока Савић“ – Лазаревац, ОШ„Јован Јовановић Змај“
– Обреновац, ОШ„Кнегиња Милица“, ОШ„Стеван Дукић“,
ОШ„Краљ Петар Први“, ОШ„Скадарлија“, ОШ„Стари град“,
ОШ„Дринка Павловић“, ОШ„14. октобар“ – Раковица, ОШ „Никола
Тесла“ – Винча, ОШ„Влада Аксентијевић“, ОШ„Сава Јовановић
Сирогојно“, ОШ„Иво Андрић“, ОШ„Свети Сава“ – Младеновац,
ОШ„Филип Филиповић“, ОШ„Васа Пелагић“, ОШ„Момчило
Живојиновић“, ОШ„Михајило Пупин“, ОШ„Марко Орешковић“,
ОШ„Јован Дучић“, ОШ„Лаза Костић“, ОШ„Надежда Петровић“,
ОШ„Живојин Перић“, ОШ„Бранко Ћопић“.

Додељене су захвалнице координаторима свих београдских
школа које су чланице ДУБ-а, активним члановима и директорима
школа који пружају подршку у реализацији активности ДУБ-а.

ДРУШТВО УЧИТЕЉА БЕОГРАДА

ДРУШТВО УЧИТЕЉА БЕОГРАДА
Дечанска 6/III, 11103 Београд 4
3245-385, 3239-697

www.drustvoucitelja-bg.org
drustvouciteljabg@gmail.com
dub@eunet.rs

