
ЗАПИСНИК СА ТРИНАЕСТЕ -ЕЛЕКТРОНСКЕ СЕДНИЦЕ 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ,,СВЕТИ САВА” ШЕСТЕ/ 

У ШКОЛСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ 

 
Констатује се да су дневни ред и материјал за тринаесту-електронску седницу Школског 

одбора ОШ „Свети Сава“ електронским путем прослеђени свим члановима Школског 

одбора дана 24.02.2020. године у 9,00 часова са молбом да се изјасне да ли су ЗА, ПРОТИВ, 

УЗДРЖАНИ доношења предложене одлуке до 19,00 часова. 

 

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седница Школског одбора; 

2. Извештај о попису нефинансијске и финасијске имовине и новчаних средстава 

Основне школе ,,Свети Сава” за 2019. годину. 
 

За усвајање тачака дневног реда гласали су: Владо Марјан, Милан Слани, Миљан Лазовић, 

Славица Милојковић, Александра Бошковић, Милан Мерњик, Слађана Томић, Драгутин 

Марјановић. 

Након 19,00 часова се изјаснила и члан Школског одбора Марина Насковић и гласала за 

усвајање тачака дневног реда. 

 

Тачка 1. 

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 донео:  

ОДЛУКУ 

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

одржане дана 14.01.2020. године, без примедби и допуна. 

(Записник у прилогу) 

 

Тачка 2. 

Чланом  16. Закона о рачуноводству („ Сл. гласника РС” бр. 26/2013 и 30/2018) прописано 

је да је правно лице, односно предузетник дужан да врши попис имовине и обавеза и 

усклађује стање по књигама са стањем по попису на крају пословне године. 

На основу члана 119. став. 1. тачка 14) Закона о основама система образовања и васпитања 

(„ Сл. гласника РС „бр. 88/2017 и 27/2018 – др.закони и 10/2019), члана 44. Статута школе 

(дел.бр. 02-24/19 од 23.04.2019. године) Школски одбор Основне школе ,,Свети Сава” је 

донео  

О Д Л У К У  

Школски одбор усваја ИЗВЕШТАЈ О ПОПИСУ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА Основне школе 

,,Свети Сава” за 2019. годину.  

(Извештај о извештај о попису имовине у прилогу Записника) 

 

Саставни део овог Записника су изјашњења чланова Школског одбора путем е-маила. 

 
Записник водила, секретар школе,  

____________________  

   Душанка Тајић  

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

 

_________________________  

    Драгутин Марјановић 


