
Састанак подружница Друштва за српски језик и књижевност Србије
одржан 17.03.2016.

Присутни: Бранка  Максимовић, Вукосава Живковић, Јагода Жунић, Јасмина Станковић,
Душица  Добродолац  −  Крушевац,  Маријана  Неговановић  Обрадовић  –  Љиг, Славица
Јовановић – Пожаревац, Миле Радовановић – Шабац, Оливера Ћуић – Нови Сад, Душица
Мињовић – Нови Београд, Милан Алексић, Славко Петаковић, Мина Ђурић, Валентина
Тасић, Миљана Кравић – Смедерево, Слађана Јелић – Азања, Оливера Крупеж – Чачак,
Милка Тошић – Прокупље, Марина Панић – Краљево, Ана Милуновић – Краљево, Зона
Мркаљ, Вељко Брборић, Катарина Беговић, Босиљка Милић.

Дневни ред:
1. Рад подружница
2. Такмичења
3. Семинари
4. Разно

1. Седницу  отвара  председник  Друштва  др  Зона  Мркаљ  речима  добродошлице  и
обавештењем да подржнице, преко својих представника, учествују у раду саме Скупштине
Друштва, те их обавештава да ће доћи до измене и допуне Правилника о раду подружница,
које неће моћи под непосредним окриљем Друштва да имају статус правних лица, али ће,
уколико  то  желе,  правни  статус  моћи  да  стекну  региструјући  се  под  индивидуалним
именима  (уколико  и  даље  идејно  припадају  Друштву  за  српски  језик  и  књижевност
Србије).  Нови  Правилник  требало  би  да  буде  разрађен  до  средине  јуна,  усклађен  са
изменама Статута  Друштва и  о  њему ће  се  гласати  на  ванредној  Скупштини Друштва
крајем јуна 2016. године.

Као основ тог правилника, како је предложила члан Друштва Боса Милић, могле би се
размотрити тачке из  Правилника друштва математичара.  Предлог  је  да  треба доћи до
општег  правилника.  Посебни  правилници  би  потом  били  разрађивани  по  регионима,
односно  подружницама,  али  тако  да  обухватају  општи  правилник.  До  сада  од  18
подружница  само  су две  регистроване као правна  лица и  то су  огранци Смедерево и
Краљево. Пошто се уводи другачији систем, оне би требало да се пререгиструју. 

Један део правилника требало би да  се  односи и  на  издавачку делатност  Друштва,
односно подружница, у том смислу да подружнице одговарају Друштву и да Друштво
буде ревизионо одговорно за  сву издавачку делатност подружница.  Такође требало би
направити униформније извештаје који ће бити достављани на обједињеном формулару,
али ће се и ти предлози усвајати у јуну на ванредном састанку Скупштине Друштва. 



За реч се јавља Миљана Кравић из подружнице Смедерево и каже да би као правна
лица требало да имају свој  посебан пин и рачун,  али они то као правно лице немају.
Такође  наводи  да  би  то  довело  и  до  повећања  пореза,  а  аутоматски  и  до  повећања
чланарина. Разрешење овог питања до јуна ће размотрити правник Мирко Брборић који
саветује Друштво. Потом се за реч јавља Боса Милић која објашњава даље шта би сваки
извештај  подружнице  требало  да  садржи,  те  наводи:  организациону  структуру,  број
чланова подружнице, посебно одвојено вођење чланова основних и средњих школа, број
чланова управе, састав управе, седнице подружнице са датумима и дневним редом, рад
разичитих  комисија  и  других  органа,  стручна  усавршавања  натавника  и  чланова
подружница  где  се  наводе  семинари,  фонд  часова,  размене  искуства  са  другим
подружницама, посете и екскурзије,  затим објављивањe прилога у стручној периодици
као  и  радови  и,  наравно,  резултати  са  различитих  типова  такмичења  под  окриљем
Друштва. Такав предложак ће бити формулисан за наредну школску годину. 

2. Председник Друштва отвара другу тачку дневног реда, у вези са такмичењима и
проблемом померања термина.  Померање сатнице  је  учестало  што доводи  до  великих
забуна и пометње и ствара тензију међу наставницима, ученицима и родитељима. Зона
Мркаљ истиче да је календар наследила и да ће се настојати да се идуће школске године
промене предупреде, односно да ће се радити на успостављању чврстог договора, како са
подружницима,  тако и  са  организаторима  такмичења,  пре  него  што нови  календар  (за
школску 2016/2017. годину) буде званично усвојен. Ове године је створен велики проблем
због Ускршњег распуста у Војводини, о чему Министарство просвете није водило рачуна,
те  се  за  тај  викенд  планирало  једно  од  такмичења  Друштва.  Померања  су  зато  била
неминовна. Председник Друштва истиче да јој је у Министарству саопштено да је, према
Закону о образовању, дозвољено да један ученик у току школске године иде на такмичења
из највише два предмета. Како постоји ограничен број викенда у другом полугодишту (кад
се  такмичења  организују),  сигурно  је  да  се  нека  такмичења  морају  преклопити.
Министарство је  до  сада  водило рачуна да  се  не  преклапају  такмичења из  исте  групе
предмета,  али  се  као  већи  проблем  показало  преклапање  са  математиком,  физиком,
географијом, хемијом и биологијом, па и техничким образовањем. Уз све то, председница
Друштва добијала је разна писма родитеља у којима се она окривљује као неко ко нема
разумевања  за  дечју  креативност,  жељу  да  се  искажу  на  различитим  пољима,  те  да
демотивише ученике и наставнике. Ово све Зона Мркаљ је доживела као велику неправду
јер се већ три деценије управо бори за дечја права и права наставника, као и за њихово
усавршавање, што добро знају сви који са њом сарађују.

Председница  друштва  је  указала  на  проблем  одржавања  такмичења  дан  за  даном,
односно 2. и 3. априла (Књижевна олимпијада и Такмичење из српског језика за основне
школе  −  окружно).  Предложила  је  да  се  сатница  или  термин  бар  једног  од  та  два
такмичења  помери  јер  се  преклапа  са  такмичењима  из  других  предмета.   Друштво
географа, а и друга друштва нису била расположена да своје сатнице померају. Један од



предлога је да се такмичење из српског језика са 3. априла помери на 9. април, са почетком
у 14 часова (истог дана је од 10ч. такмичење средњих школа). Због подуже расправе око
такмичења, председница моли све присутне чланове да гласају за предлог измене термина
такмичења.  Након разматрања свих варијанти, једногласно је  донета одлука да се ипак
задрже садашњи термини, односно 2. и 3. април и да се то више не помера, јер како год да
се помери, неком не одговара, а и маневарски простор је ограничен.

Представница из подружнице округа Смедерево се јавља за реч и каже да је наишла на
неправилности на општинским такмичењима средњих школа.  Наиме,  истиче да већина
средњих школа не обавља школско такмичење, већ наставници одабирају известан број
ученика, што представља проблем организаторима такмичења и школи-домаћину, где се
неретко  дешава  да  има  више  такмичара  из  суседних  школа  него  у  школи-домаћину.
Председник Друштва каже да би требало увести праксу да се унапред формирају спискови
школа-домаћина такмичења за одређену школску годину. 

Члан Друштва Душица Мињовић јавља се за реч.  Она истиче да је,  дежурајући на
такмичењу заједно са колегама Славком Петаковићем и Александром Бјелић,  доживела
низ непријатности од стране  и  наставника и  родитеља,  који  су сматрали  да  су задаци
претешки за тај ниво (такмичење средњих школа). За реч се јавља др Вељко Брборић који
каже да су тестови направили најбољи професори које две катедре тренутно имају (мисли
на Катедру за српску књижевност и Катедру за српски језик) и да притом треба решавати
крупније проблеме од тога шта је и ко имао као проблем са дежурнима на такмичењима,
јер се са тиме годинама суочавамо и ствара се одређена беспотребна тензија. 

Председник Друштва др Зона Мркаљ, поводом коментара да су тестови припремљени
за такмичење Књижевна олимпијада тешки ученицима средњих стручних школа, истиче
да су наставници инсистирали да се уведе и Књижевна олимпијада за средње школе и да
су,  чак,  претходне  председнике  Друштва  оптуживали  да  неравноправно  третирају
професоре у гимназијама и у средњим стручним школама. Такође,  она наводи и имена
аутора свих тестова из језика и књижевности, као и координаторе такмичења, јер се на
друштвеним мрежама могло прочитати  да  Друштво крије  податке о  томе ко су аутори
тестова за такмичење.

Члан из подружнице Краљево, Марина Панић, јавља се за реч. Она предлаже да се
промене које се дешавају, а везане су за такмичења или обавештења, буду постављене на
друштвену мрежу Фејсбук како би сви били у прилици да их виде, јер су ажурирања на
сајту Друштва недовољна. Председник Друштва се слаже са предлогом и каже да ће се
овај  предлог  размотрити.   Притом,  Зона  Мркаљ  додаје  да  је  веома  важно  да  се  у
средствима јавног информисања штите интереси Друштва и да се чува углед професије,
што досад на Фејсбуку није био случај. 



Такође Марина Панић истиче да је потребно да се снизи праг пролазности за окружна
такмичења из српског језика за средње школе. Председник Друштва обавештава чланове
да  је  донета  одлука  подружнице  Ваљево  да  се   ученику  Младену  Јанковићу, ученику
другог разреда Десете београдске гимназије дозволи да изађе на такмичења и из српског
језика и из књижевности 19. марта у 14 часова у Ваљевској гимназији код професора Вере
Ваш. 

За реч се јавља Оливера Крупеж где каже да треба да се смањи корпус текстова за
окружно такмичење и где би то требало да уради једна централна комисија од 4 члана. 

3. О семинарима није било времена да се разговара.

4. Поменута је ексурзија – Путевима српског романтизма која ће бити организована
најесен. 

Записничар:
Валентина Тасић, 

секретар Катедре за српску књижевност 
с јужнословенским књижевностима

У Београду, 28.04. 2016.


