
ЗАПИСНИК СА OСМЕ СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ ,,СВЕТИ САВА”  прве/ У ШКОЛСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ, 

ОДРЖАНЕ ДАНА 12.09.2019. године (четвратак) са почетком у 18,00 

часова У ПРОСТОРИЈАМА ШКОЛЕ, 

НИКОЛАЈА КРАСНОВА БР. 8. 
 

Седници су присуствовали чланови Школског одборa: Драгутин Марјановић, Александра 

Бошковић, Милан Мерњик, Милан Слани, Слађана Томић, Миљан Лазовић, Славица 

Милојковић, Марина Насковић. 

Одсутан: Владо Маријан. 

Поред чланова Школског одбора, седници су присуствовали: Михајло Ракоњац, директор 

школе, Душанка Тајић-секретар школе, помоћник директора Слађана Галушка, педагог 

Татјана Перишић. 

Школском одбору су прсуствовали представници синдиката: Ивана Марковић, 

представник Синдикалне организација „Унија синдиката просветних радника Србије“ и 

Снежана Ђуричковић, представник Синдикалне организација  „Синдикат радника у 

просвети”. 

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 седме седнице Школског одбора; 

2. Усвајање извештаја о раду директора Школе за шк. 2018/19. год. 

3. Усвајање извештаја о раду Школе за шк. 2018/19. год; 

4. Доношење Годишњег плана рада Школе за шк. 2019/20. год. 

5. Издавање школског простора; 

6. Упознавање са записницима инспекција; 

7. Адаптација, санација и реконструкција школе-  извођење радова на адаптацији и 

санацији школског дворишта ОШ „Свети Сава“; 

8. Годишњи одмор директора Школе; 

9. Набавка уџбеника за два ученика Школе; 

10. Текућа питања. 
 

///// 

 

Ивана Марковић је истакла да је било проблема око неблаговременог сазивања седнице 

Школског одбора  и  да постоји лоша комуникације између директора и председника 

Школског одбора.  

Ивана Марковић је поново тражила реч, председник није дао реч уз предлог да се настави 

рад Школског одбора по тачкама дневног реда. 

Председник Школског одбора је дао реч Ивани Марковић, која је истакла да по 

Пословнику о раду Школског одбора за битна питања може директор или трећина 

наставничког већа тражити сазивање седнице Школског одбора. Проблем је, истакла је 

Ивана Марковић, што председник Школског одбора није из реда запослених, па не зна 

како функционише Школа. 

 



ТАЧКА 1.   

Записник са седме седнице Школског одбора је благовремено достављен 

члановима Школског одбора електронском поштом.  

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 седме седнице Школског одбора Основне школе ,,Свети Сава” 

одржане дана 01.07.2019. године.  

(Записник у прилогу)  

 

ТАЧКА 2.  

 
Чланом 126. став 4 тачка 17) Закона о основама система образовања и васпитања су 

прописане надлежности директора, и то подношење извештаја органу управљања најмање два 

пута годишње о свом раду. Извештај о раду директора  чини саставни део извештаја о раду 

школе. Извештај о раду директора школе за школску 2018/19. годину је благовремено 

достављен члановима Школског одбора електронском поштом.  

Директор је истакао да је ова школска година показала да смо успешно радили и да 

интересовање за нашу школу није опало. Напротив, школске 2018/2019. уписали смо 4 

одељења првог разреда и наставили тенденцију ширења школе - број одељења је порастао 

на 34.  Директор је учествовао у планирању и организацији остваривања програма 

образовања и васпитања и свих активности установе, учествовао је у изради Извештаја о 

раду школе и Извештаја о раду директора за 2017/2018. и Годишњег плана рада школе за 

2018/2019. годину као и Плана стручног усавршавања, Плана праћења наставе итд. Велики 

терет посла су поднеле Татјана Перишић и Ивана Марковић. Директор је истакао да су 

наставници реализовали бројене пројекте. Директор је утврдио поделу часова редовне 

наставе, допунске, додатне, изборне и других ваннаставних активности на основу чега је 

урађен распоред часова и дежурства наставника. Поблеми су постојали због доста честих 

боловања наставника, али захвањујући солидарности колега ти проблеми су превазиђени. 

Учествовао сам у планирању и реализацији сарадње са органима јединице локалне 

самоуправе, организацијама и удружењима, суседним школама, културним 

институцијама, радним организацијама и другима који помажу у реализацији програма 

рада школе. Сарадњу са родитељима и старатељима ученика обављам свакодневно, а на 

крају школске године сам имао више посета родитеља због расформирања одељења. 

Директор се захвалио свима на помоћи у раду и истакао је да ова Школа има добру 

перспективу. Директор је истакао да се трудио да се Школа опреми технички довољно за 

рад, а уколико се овакав теренд настави, бићемо сигурно најопремљенија основна школа у 

Србији. Члан Школског одбора, Славица Милојковић, је такође помогла у увођењу 

локалне рачунарске мреже, истакао је директор.  
 

На основу члана 119. став. 1. тачка 2), а у вези са чланом 126. став 4. тачка 17) Закона о 

основама система образовања и васпитања („Сл. гласника РС“ бр. 88/2017 и 27/2018 – 

др.закони и 10/2019), члана 44. став 1. тачка 2) Статута школе (дел.бр. 02-24/19 од 

23.04.2019. године), Школски одбор Основне школе ,,Свети Сава,, на седници одржаној дана 

12.09.2019. године у једногласно донео  

О Д Л У К У  

Школски одбор усваја ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА - Основне школе ,,Свети Сава,, 

Београд , за школску 2018/2019. годину.  

(Извештај о раду директора школе у прилогу Записника)  



 

ТАЧКА 3. 
Чланом 119. став 1. тачка 2) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласника 

РС „бр. 88/2017 и 27/2018 – др.закон), прописано је да Школски одбор доноси предшколски, 

школски, односно васпитни програм (у даљем тексту: програм образовања и васпитања), 

развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и 

самовредновању. Чланом 126. став 4. тачка 17) истог закона прописано је да директор школе 

подноси извештаје о свом раду и раду установе органу управљања, најмање два пута 

годишње.  

Извештај о раду школе за школску 2018/19. годину је такође, благовремено достављен 

члановима Школског одбора. Помоћник директора, Слађана Галушка, је у кратким цртама  

изложила извештај о раду Школе.  

На основу члана 119. став. 1. тачка 2), а у вези са чланом 126. став 4. тачка 17) Закона о 

основама система образовања и васпитања („Сл. гласника РС“ бр. 88/2017 и 27/2018 – 

др.закони и 10/2019), члана 44. став 1. тачка 2) Статута школе (дел.бр. 02-24/19 од 

23.04.2019. године), Школски одбор Основне школе ,,Свети Сава,, на седници одржаној дана 

12.09.2019. године у једногласно донео  

О Д Л У К У  

Школски одбор усваја ИЗВЕШТАЈ О РАДУ - Основне школе ,,Свети Сава,, Београд, за 

школску 2018/2019. годину .  

(Извештај о раду школе у прилогу Записника)  

 

ТАЧКА 4. 

Чланом 119. став 1. тачка 2) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 

гласника РС„ бр. 88/2017 и 27/2018 – др.закони), прописано је да Школски одбор доноси 

предшколски, школски, односно васпитни програм (у даљем тексту: програм образовања и 

васпитања), развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, 

вредновању и самовредновању. Чланом 62. истог закона прописано је да Годишњим планом 

рада утврђују се време, место, начин и носиоци остваривања програма образовања и 

васпитања. Годишњи план рада установа доноси у складу са школским календаром, развојним 

планом и предшколским, школским и васпитним програмом, до 15. септембра. Педагог 

Школе, Татјана Перишић је изложила укратко Годишњи плана рада Школе. Истакнуто је да  

финансијска писменост свима мањка, ми смо се прикључили националним пројектима, а 

касније можемо сами да развијамо финансијску писменост. 

На основу члана 119. став. 1. тачка 2), а у вези са чланом 126. став 4. тачка 17) Закона о 

основама система образовања и васпитања („Сл. гласника РС“ бр. 88/2017 и 27/2018 – 

др.закони и 10/2019), члана 44. став 1. тачка 2) Статута школе (дел.бр. 02-24/19 од 

23.04.2019. године), Школски одбор Основне школе ,,Свети Сава“ на седници одржаној дана 

12.09.2019. године у једногласно донео  

О Д Л У К У  

Школски одбор доноси ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА Основне школе ,,Свети Сава,, Београд , за 

школску 2019/2020. годину.  

(Годишњи план рада школе у прилогу Записника)  

 

ТАЧКА 5.  

Секретар Школе је тражила реч. Упознала је чланове Школског одбора са одредбама Уредбе 

о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у 

закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других 

имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда 

(„Службени гласник РС“ бр. 16/2018). Секретар је истакла да је њен посло да упозна 



чланове Школског одбора и директора са тим како је по закону потребно спровести 

поступак, а да они могу донети одлуку какву желе.  

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

образовања и васпитања (,,Службени гласник Републике Србијe” бр. 88/2017, 27/2018. – 

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

Школски одбор Основне школе ,,Свети Сава“, на седници одржаној  дана 12.09.2019. 

године,  једногласно  је донео  

 О Д Л У К У 

О  издавању школског простора: фискултурне сале, мале сале, учионица и свечане сале за 

период од септембра 2019. до јуна 2020. године. 

Одлучено је да ће се спроцести поступак издавања у закуп школског простора по огласу 

објављеном  у дневном листу „Данас“, по почетним ценама утврђеним у огласу, које су 

исте као и прошле године. 

На основу члана 34. Закона о јавној својини („Службени гласник РС” бр. 105/14, 104/2016-

др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018) и члана 6. Уредбе о условима прибављања и 

отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, 

односно  прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и 

поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ 

број 16/2018) члана 44. Статута школе ( дел. бр. 02-24/19 од 23.04.2019. године), Школски 

одбор Основне школе ,,Свети Сава“ у Београду, улица Николаја Краснова бр. 8, на 

седници одржаној дана 12.09.2019. године, једногласно доноси   

О  Д  Л  У  К  У О ОБРАЗОВАЊУ  КОМИСИЈЕ  за  спровођење поступка давања у закуп 

непокретности путем прикупљања писмених понуда: 

Образује  се Комисија за  спровођење поступка давања у закуп непокретности путем 

прикупљања писмених понуда, школског простора у Основној школи ,,Свети Сава“ у 

Београду, од три чланова  у саставу:  

1. Милојковић Славица– члан Школског одбора; 

2. Галушка Слађана - библиотекар и помоћник директора; 

3. Душанка Тајић – секретар. 

 

ТАЧКА 6. 

Директор је упознао чланове Школског одбора са записницима инспекција. Школа је 

имала две посете инспекције поводом избора директора Школе. Синдикати су подносили 

представке. На Наставничком већу је 49 од 56 чланова наставничког већа гласало да се 

упути представка министру да не прихвати одлуку Школског одбора о избору кандидата 

за директора Школе. Ивана Марковић је изнела и да је на Савету родитеља покренута 

иницијатива за резрешење представника родитеља у Школском одбору. Миљан Лазовић је 

рекао да је изнета примедба на Савету родитеља у погледу тога да чланови Школског 

одбора из реда родитења нису у Савету родитеља. После посете инспекције синдикати су 

уложили жалбу, па је инспекција дошла у допунски надзор. Ивана Марковић је поставила 

питање шта Школски добор намерава да предузме с обзиром на то да је прошао рок од 30 

дана у оквиру кога је министар дужан да донесе одлуку о именовању директора. Дат је 

предлог да се пошаље министру ургенција.Члан Школског одбора Александра Бошковић 

је упозорила да на овај начин почињу проблеми у Школи. 

 

ТАЧКА 7.  

На основу члана 119 став. 1. тачка 2)  а у вези са чланом 126. став 4. тачка 17) Закона о 

основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник Републике Србијe” бр. 

88/2017, 27/2018. – др. закон и 10/2019), члана 44. Статута школе  (бр. 02-24/19 од 



23.04.2019. године) Школски одбор Oсновне школе ,,Свети Сава“ на седници одржаној  

дана 12.09.2019. године,  једногласно  је донео  

ОДЛУКУ 

о упућивању захтева Секретаријату за образовање и дечију заштиту за добијање 

сагласности за извођење радова на адаптацији и санацији школског дворишта које се 

налази на катарстарској парцели бр. 1648/2. 

 

ТАЧКА 8. 

С обзиром на ситуацију у Школи, чланови Школског одбора су донели одлуку већином 

гласова да не одобре директору коришћење годишњег одмора. 

 

ТАЧКА 9. 

Два ученика Школе која иначе имају право на бесплатне уџбенике које обезбеђује 

Министарство просвете су пропустила да се пријаве у року. Савет родитеља ће одлучити о 

томе да ли ће одобрити средства са рачуна за посебне намене за куповину уџбеника за ова 

два ученика. 

 

ТАЧКА 10. 

Члан Школског одбора Александра Бошковић која је изабрана за директора задруге је 

изјавила да нема довољно времена нити компетенција за ту функцију и да би требало 

изабрати неког другог. Председник Школског одбора је тражио да ту изјаву достави 

написмено.  Директор ће разговарати са заполсенима да види ко је заинтерсован за то да 

буде директор Задруге.  

Члан Школског одбора Славица Милојковић је истакла да  су због расформирања 

одељења сви незадовољни. Много родитеља је тражило пребацивање из једног одељења у 

друго. Директор је истакао да је као мера приликом посете инспекције наложено да дође 

до расформирања одељења и формирање према Стручном упутству и да је Савет 

родитеља био у фебруару обавештен о томе.  

 

Седница је закључена у 20.26 часова.  

 

 

Записник водила, секретар школе,  

____________________  

   Душанка Тајић  

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

 

_________________________  

    Драгутин Марјановић 

 


