
ЗАПИСНИК СА ДВАНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ,,СВЕТИ САВА”  ПЕТЕ/ У ШКОЛСКОЈ 2019/20. 

ГОДИНИ, ОДРЖАНЕ ДАНА 14.01.2020. године (уторак) са почетком у 

19,00 часова У ПРОСТОРИЈАМА ШКОЛЕ, 

НИКОЛАЈА КРАСНОВА БР. 8. 
 

Седници су присуствовали чланови Школског одборa: Драгутин Марјановић, Славица 

Милојковић, Милан Слани,  Миљан Лазовић, Марина Насковић, Милан Мерњик, 

Александра Бошковић, Слађана Томић. 

Одсутни: Владо Маријан.  

Поред чланова Школског одбора, седници су присуствовали: Јована Миленковић, директор 

школе, Душанка Тајић-секретар школе, шеф рачуноводства: Ивана Вукојевић. 

Школском одбору није присуствовала председник Синдикалне организације Унија 

синдиката просветних радника Србије-Синдикат ОШ „Свети Сава“ Ивана Марковић-

уредно позвана, присуствовала је Снежана Ђуричковић, председник Синдиката радника у 

просвети Србије Синдикалне организације ОШ „Свети Сава“.   

Школском одбору нису присуствовали преставници ученичког парламента, уредно 

позвани. 
Седницом је руководио председник Школског одбора Драгутин Марјановић. 

Констатовано је да на седници присуствује већина од укупног броја чланова и да постоје услови 

за рад и одлучивање, након чега је предложен следећи: 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

1. Усвајање записника са претходних седница Школског одбора; 

2. Финансијски план ОШ „Свети Сава“ за 2020. годину; 

3. Извештај о инспекцијском надзору; 

4. Разно. 
 

Чланови Школског одбора су једногласно усвојили предложени дневни ред. Прешло 

се на решавање по тачкама дневног реда. 
///// 

 

ТАЧКА 1.   

Записник са десете седнице Школског одбора одржане дана 12.12.2019. године је 

благовремено достављен члановима Школског одбора електронском поштом. Записник са 

једанаесте-електронске седнице Школског одбора, одржане 03.01.2020. године је такође 

благовремено достављен члановима Школског одбора електронском поштом. Није било 

примедби ни предлога за допуну записника, те је на основу члана 29. Пословника о раду 

Школског одбора Основне школе ,,Свети Сава” у Београду ( дел. бр. 02-25/19 од 23.04.2019. 

године), а у вези са чланом 44. Статута школе (дел.бр. 02-24/19 од 23.04.2019. године), 

Школски одбор једногласно донео:  

ОДЛУКУ 

Усваја се записник са десете седнице Школског одбора Основне школе ,,Свети Сава” 

одржане дана 12.12.2019. године, без примедби и допуна.  

Усваја се записник са једанаесте-електронске седнице Школског одбора Основне школе 

,,Свети Сава” одржане дана 03.01.2020. године, без примедби и допуна. 

(Записници у прилогу)  

 

ТАЧКА 2. 



Чланом 50. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, испр., 

108/2013, 142/2014, 68/2015 др.закон, 103/2015, и ) је предвиђено да директни и индиректни 

корисници буџетских средстава који доносе финансијске планове на основу закона, дужни су 

да своје финансијске планове ускладе са одобреним апропријацијама у буџету. Рок за доношење 

финансијског плана је 45 дана од дана ступања на снагу закона о буџету Републике Србије, 

односно одлуке о буџету локалне власти. Шеф рачуноводства Ивана Вукојевић је у кратким 

цртама изложила Финансијски план за 2020. годину. 

На основу члана 50. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, испр., 

108/2013, 14 др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), 44. Статута 

школе (дел.бр. 02-24/19 од 23.04.2019. године), члана 29. Пословника о раду Школског одбора 

Основне школе ,,Свети Сава” у Београду ( дел. бр. 02-25/19 од 23.04.2019. године), Школски 

одбор Основне школе ,,Свети Сава,, на седници одржаној дана 14.01.2020. године у једногласно 

донео  

О Д Л У К У  

Школски одбор доноси ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Основне школе ,,Свети Сава,, Београд, за 

годину.  

(Финансијски плана за 2020. годину у прилогу Записника)  

 

ТАЧКА 3. 

Директор школе је упознала Школски одбор са Записником о ванредном инспекцијском 

надзору број 614-1254/2019 од 24.12.2019. године (Записник у прилогу). Обавестила је Школски 

одбор да је преиспитала решења о 40-часовној радној недељи запослених и ускладила их са 

правилником о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних сарадника 

и васпитача у основној школи („Сл. Гласник РС-Просветни гласник“ бр. 2/92 и 2/2000). У складу 

са тим, а на основу члана 119. став 1. тачка 2)  а у вези са чланом 62. Закона о основама система 

образовања и васпитања (,,Службени гласник Републике Србије“ бр. 88/2017, 27/2018. – др. 

закон и 10/2019), 44. Статута школе (дел. бр. 02-24/19 од 23.04.2019. године), члана 29. 

Пословника о раду Школског одбора Основне школе ,,Свети Сава” у Београду ( дел. бр. 02-

25/19 од 23.04.2019. године) Школски одбор Основне школе ,,Свети Сава“, на седници одржаној  

дана 14.01.2020. године,  једногласно  је донео одлуку: Школски одбор  доноси  Измене и допуне 

ГОДИШЊЕГ  ПЛАНА  РАДА Основне школе ,,Свети Сава”  Београд, за школску 2019/2020. 

годину у делу прилога, који се односи на 40-часовну радну недељу.  

 

ТАЧКА 4. 

 Директор школе је обавестила Школски одбор да је одржана обука и провера знања  

запослених из области безбедности и здравља на раду дана 14.01.2020. године; 

 Директор школе је обавестила Школски одбор да ће се у школи организовати семинар 

„Драмске игре у настави“; 

 Директор школе је обавестила Школски одбор да су прикупљена средства за ученицу 

Иву Феникс; 

 Директор школе је обавестила Школски одбор да ће прослава Дана Светог Саве бити 

организована 27.01.2020. године са почетком у 13.00 часова. 

 

Седница је закључена у 19.57 часова.  

 

Записник водила, секретар школе,  

____________________  

   Душанка Тајић  

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

 

_________________________  

    Драгутин Марјановић 


