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На основу члана 12 Статута Савеза удружења васпитача Србије 

Суд части подноси  

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СУДА ЧАСТИ 

 

На основу Правилника о раду Суда  части,  одржана је  конститутивна седница на којој је 

одлучено да председник овог органа Савеза буде Тања Ћирић, а чланови Милованка Трајковић и 

Оливера Јаношевић. 

  

Пратећи рад органа Савеза као и самих чланова  на сусретима Васпитачи-васпитачима на 

Тари,  новоизабрани чланови Суда части сачинили су  предлог Правилника о понашању чланова 

органа Савеза како би олакшали и унапредили рад ових структура. Управни одбор Савеза је на 

својој седници тај предлог размотрио и констатовао да акт таквог типа није неопходан јер сви 

органи Савеза (Скупштина, Управни одбор,  Извршни одбор, Надзорни одбор и Суд части) већ 

имају своје Правилнике о раду по којима функционишу. Сугестија Управног одбора била је да је 

неопходно ревидирати Правила понашања генерално свих учесника на стручном скупу. 

 

Стручни сусрети васпитача Србије у организацији  Савеза су дефинитивно највећи скуп 

овог профила запослених у предшколству. Зато је потребно све учесника тако великог и 

значајног догађаја подсетити на неке основне ставове који ће допринети јачању компетенција, 

грађењу угледа, јачању професионализма, а у складу су са  Етичким кодексом и примарним 

принципима ангажовања и учешћа на јавним дешавањима. 

  

Суд части је ревидирао постојећа Правила понашања и урадио нова. Дакле, предлаже се  

Управном одбору на разматрање и Скупштини на усвајање акт насловљен као:  ПРАВИЛА 

ПОНАШАЊА НА СТРУЧНОМ СКУПУ 

 

Како у досадашњем периоду функционисања новоизабраног Суда части није било 

директног обраћања чланова Савеза овом органу, закључујемо да су у суштини, на глобалном 

нивоу, васпитачи Србије и даље пре свега професионалци у свом послу подређени првенствено 

потребама деце а онда и јачању компетенција и унапређивању сопствене праксе. 

 

 

Суд Части: 

     20. март 2015. 

                                                            Тања Ћирић, председник, васпитач из Београда 

                                                           Милованка Трајковић, члан, васпитач из Ниша 

                                                             Оливера Јаношевић, члан, васпитач из Прокупља 
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