
ЗАПИСНИК СА СЕДМЕ СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ ,,СВЕТИ САВА”  седме/ У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ, 

ОДРЖАНЕ ДАНА 01.07.2019. године (понедељак) са почетком у 16,00 

часова У ПРОСТОРИЈАМА ШКОЛЕ, 

НИКОЛАЈА КРАСНОВА БР. 8. 
 

Седници су присуствовали чланови Школског одборa: Драгутин Марјановић, Александра 

Бошковић, Милан Мерњик, Милан Слани, Владо Маријан, Слађана Томић, Миљан 

Лазовић, Славица Милојковић, Марина Насковић. 

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

школе, Душанка Тајић-секретар школе. 

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 из оправданих разлога нису присуствовали преставници ученичког 

парламента. 
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 шесте седнице Школског одбора;  

2. Доношење одлуке о утврђивању предлога за избор директора Основне школе 

„Свети Сава“; 

3. Усвајање Анекса Школског програма за други, шести и седми разред; 

4. Извештај о спровођењу Завршног испита за школску 2018/2019. годину; 

5. Текућа питања. 
 

Пре усвајања дневног реда предложена је измена дневног реда која гласи: Додаје се тачка 

6. Слање захтева Министарству просвете, науке и технолошког развоја за формирање још три 

групе боравка у првом и другом разреду за школску 2019/2020. годину. 

На основу члана 18. Пословника о раду Школског одбора Основне школе ,,Свети Сава,, у 

Београду ( дел. бр. 02-25/19 од 23.04.2019. године ), Школски одбор једногласно донео:  

ОДЛУКУ:  

Усваја се допуњени Дневни ред за седму седницу Школског одбора Основне школе 

,,Свети Сава“. 
///// 

 

ТАЧКА 1.   

Записник са шесте 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 шесте седнице Школског одбора Основне школе ,,Свети Сава” 

одржане дана 22.05.2019. године.  

(Записник у прилогу)  

 

ТАЧКА 2.  

 

Председник Комисије за избор директора ОШ „Свети Сава“је поднела  Извештај о 

раду Комисије за избор директора Oсновне школе ,,Свети Сава”  у Београду по  

расписаном конкурсу објављеном дана 29.05.2019. године,у дневном листу „Данас“. 

Седница комисије одржана је 20.06.2019. године године са почетком у 16,00 часова, 

Комисија је констатовала  да се на конкурс пријавило три кандидата и то: Ивана 

Марковић, Јована Миленковић и Горица Ивановић. Након прегледа докумената и оцене 

комисије да кандидати који учествује на конкурсу имају благовремену и потпуну пријаву,  

Комисија је утврдила да ће обавити интервју са кандидатима за директора школе дана 

20.06.2019. године у 17.30 часова, четвртак. Комисија се затим обратила директору школе 

ради заказивања посебне седнице Наставничког већа за прибављање мишљења о 

кандидату за директора, тајним путем од стране свих запослених, за понедељак, 

01.07.2019. године са почетком у 10 часова.  

Комисија је потом донела одлуку о промени датума одржавања посебне седнице 

Наставничког већа за прибављање мишљења о пријављеним кандидатима. До промене 

датума је дошло из техничких разлога, и немогућности да се седница закаже дана: 

01.07.2019. године, понедељак, у 10 часова, с обзиром на то да се ради о крају школске 

године. Комисија из тог разлога доноси одлуку да посебну седницу Наставничког већа за 

прибављање мишљења о пријављеним кандидатима закаже за петак, 28.06.2019. године у 

15.30 часова.  Комисија се затим обратила директору школе ради заказивања посебне 

седнице Наставничког већа за прибављање мишљења о кандидату за директора, тајним 

путем од стране свих запослених, за петак, 28.06.2019. године у 15.30 часова.  

На посебној седници Наставничког већа, одржаној дана 28.06.2019. са почетком у 

15.30 часова године, на којој присуствују сви запослени у ОШ „Свети Сава“, ул. Николаја 

Краснова бр. 8, Београд поступак прибављања мишљења Наставничког већа је спровела 

Комисија за избор директора (Одлука Школског одбора ОШ „Свети Сава“ дел. бр. 02-

29/19 од 22.05.2019. године). 

Комисија је констатовала да је укупан број запослених у ОШ „Свети Сава“ 87, 

утврдила да има 87 листића за тајно изјашњавање и да су листићи оверени печатом школе 

у горњем десном углу.  

Од 87 запослених у Школи 

 гласању је приступило 76 запослених    

 ,,ЗА“ кандидата  Ивану Марковић гласало 32 запослена. 

 ,,ЗА“ кандидата  Јовану Миленковић  гласало је  9 запослених. 

 „ЗА“ кандидата  Горицу Ивановић гласало је 34 запослених. 

 није гласало 11 запослених 

 неважећих листића 1. 

 Након утврђивања мишљења,  Комисија је позвала чланове Наставничког већа и 

друге запослене и саопштила резултате спроведеног давања мишљења тајним путем. 



Председник Комисије је уз Извештај комисије о спроведеном поступку за избор 

директора, доставила и Мишљење Наставничког већа. 

Председник Комисије је упознао чланове Школског одбора са тиме да је на 

састанку Комисије било речи и о могућности да се кандидати представе на седници 

Школског одбора. Члан Школског одбора и Комисије, Миљан Лазовић је констатовао да 

су чланови Комисије већ чули представљање на Наставничком већу и да је већ обављен 

интервју тако да нема потребе за поновним представљањем. Председник Школског одбора 

је током спровођења поступка истакао да ће се консултовати са осталим члановим 

Школског одбора и обавестити Комисију уколико буду желели представљање кандидата. 

Члан Школског одбора, Славица Милојковић је истакла да би она желела представљање 

кандидата. Остали чланови Школског одбора су донели одлуку да не буде представљања 

кандидата, већ да ће се погледати документација коју су доставили.  

Секретар Школе је замолила Председника Школског одбора за реч. Секретар 

Школе је истакла да је било питања у колективу око поступка за избор директора. Пре 

свега су се питања односила на састав Комисије за избор  директора Школе. По члану 123. 

став 10. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 

88/17, 27/2018- др. Закон и 10/2019), Орган управљања образује комисију за избор која има 

непаран број чланова и спроводи поступак за избор директора, и то: обраду конкурсне 

документације, утврђује испуњеност законом прописаних услова за избор директора, 

обавља интервју са кандидатима и прибавља мишљење васпитно-образовног, 

наставничког, односно наставничког и педагошког већа о пријављеним кандидатима. 

Обавезне чланове Комисије чине по један представник из реда наставника разредне 

наставе, наставника предметне наставе и ненаставног особља. Мишљење већа из става 10. 

овог члана даје се на посебној седници којој присуствују сви запослени и који се 

изјашњавају о свим кандидатима тајним изјашњавањем. Ближи услови о броју чланова, 

саставу и начину образовања Комисије уређују се општим актом установе.  

              На основу члана 123. став 10. и 13. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 27/2018- др. Закон и 10/2019), члана 44. став 

1. Тачка 16) 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 22.05.2019. године, једногласно донео 

О  Д  Л  У  К  У 

О ОБРАЗОВАЊУ  КОМИСИЈЕ  ЗА  ИЗБОР  ДИРЕКТОРА  

Образује  се Комисија за избор директора  Основне школе ,,Свети Сава“ у Београду,  на 

период од 4 (четири) године, од пет чланова  у саставу:  

1. Павловић Даница - наставник хемије; 

2. Бакић Гордана – наставник разредне наставе; 

3. Галушка Слађана - библиотекар; 

4. Лазовић Миљан – члан Школског одбора; 

5. Слани Милан – члан Школског одбора. 

Секретар Школе је на седници одржаној дана 22.05.2019. године, обавестила чланове 

Школског одбора о одредби која је постојала у тада важећем Статуту ОШ „Свети Сава“ 

(дел. бр. 208 од 12.04.2018. године). Секретар је скренула пажњу на члан 60. Статута у 

коме постоји одредба о Комисији за избор директора, коју бира Школски одбор, и која 

има 5 чланова од којих су два члана и чланови Школског одбора. Чланови Школског 

одбора су тада одлучили да не дође до измене ове одредбе Статута. 



 

Након дискусије, Школски одбор је приступио тајном гласању. Гласање је спровео 

председник Школског одбора, који је јавно пребројао гласачке листиће, утврдио да има 9 

листића за тајно изјашњавање и да су листићи оверени малим печатом школе у горњем 

десном углу.  

Од 9 чланова Школског одбора: 

 гласању је приступило 9 чланова Школског одбора. 

 ,,ЗА“ кандидата  Ивану Марковић гласало 3 члана Школског одбора. 

 ,,ЗА“ кандидата  Јовану Миленковић  гласало је  6 чланова Школског 

одбора. 

 „ЗА“ кандидата  Горицу Ивановић није било гласова. 

 неважећих листића нема. 

 

Након  обављеног гласања констатовано је да је Школски одбор већино од шест 

гласова донео  

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

Предлаже се Министру просвете, науке и технолошког развоја да за директора Основне 

школе ,,Свети Сава“ из Београда изабре Јовану Миленковић, наставника разредне наставе 

из Београда. 

 

 

ТАЧКА 3.  

На основу члана 119. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС”, број 88/17, 27/2018.- др. Закон 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“ У Београду, улица Николаја Краснова бр. 8, на седници одржаној дана 

01.07.2019. године, једногласно доноси   

ОДЛУКУ:  
о усвајању Анекса Школског програма за други, шести и седми разред. 

 
ТАЧКА 4. 

Завршни испит за школску 2018/2019. годину је спроведен у Школи. На завршни испит из 

српског језика и математике су изашла укупно 86 ученика, а на завршни испит-

комбиновани је изашло 85 ученика. Наши ученици су имали најбоље резултате на 

општини Врачар.  Члан Школског одбора, Славица Милојковић је замолила да јој е 

доставе резултати завршног испита. Истакла је да на жалост ученици остварују тако добре 

резултате захваљујући приватним часовима.  

 

ТАЧКА 5.  

 

 Директор школе је информисаo чланове Школског одбора  да су ученици који су 

се пласирали на Републичко такмичење са својим менторима надрађени једним 

излетом. 



 Ученицима су подељена сведочанства, Вукове награде и сви ученици су награђени 

са по једном књигом. 

 Члан Школског одбора, Славица Милојковић је поставила питање реконструкције 

Школе. Директор је рекао да нема никаквих нових информација.Завршен је идејни 

пројекат, процедура је сада у рукама Секретаријата за образовање. И председник 

Школског одбора је изјавио да нема никакве информације о реконструкцији.  

 

ТАЧКА 6.  

 
Треба послати захтев Министарству просвете, науке и технолошког развоја за формирање 

још три групе боравка у првом и другом разреду за школску 2019/2020. годину. 

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

(„Службени гласник РС”, број 88/17, 27/2018.- др. Закон и 10/2019), члана 44. став 1. тачка 

24) 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 01.07.2019. године, једногласно доноси   

ОДЛУКУ 
О упућивању захтева Министарству просвете, науке и технолошког развоја за добијање 

сагласности за отварање два одељења првпг разреда и једног одељења другог разреда 

продуженог боравка за школску 2019/2020. годину. 

 
 

 

 

Седница је закључена у 17.00 часова.  

 

 

 

 

Записник водила, секретар школе,  

____________________  

   Душанка Тајић  

 

 

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

 

_________________________  

    Драгутин Марјановић 

 


