РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД – ОПШТИНА ВРАЧАР
ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
НИКОЛАЈА КРАСНОВА БР. 8
ДЕЛ.БР. 02-10/20
ДАТУМ: 27.02.2020.године

ЗАПИСНИК СА ЧЕТРНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ,,СВЕТИ САВА” / СЕДМЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/20.
ГОДИНИ ОДРЖАНЕ ДАНА 27.02.2020. године (четвртак) са почетком у
17,30 часова У ПРОСТОРИЈАМА ШКОЛЕ,
НИКОЛАЈА КРАСНОВА БР. 8.
Четрнаеста седница Школског одбора је првобитно била заказана за 26.02.2020. године у
19,00 часова, али је из разлога спречености председника Школског одбора, Драгутина
Марјановића и заменика председника Школског одбора, Владе Маријана, да присуствују
заказаној седници, одложена за 27.02.2020. године у 17,30 часова.
Седници су присуствовали чланови Школског одборa: Драгутин Марјановић, Милан
Слани, Славица Милојковић, Миљан Лазовић, Марина Насковић, Милан Мерњик,
Александра Бошковић, Владо Маријан.
Одсутни: Слађана Томић.
Поред чланова Школског одбора, седници су присуствовали: Јована Миленковићдиректор школе, Слађана Галушка-помоћник директора, Душанка Тајић-секретар школе,
Ивана Вукојевић-шеф рачуноводства.
Школском одбору је присуствовала председник Синдикалне организације Унија
синдиката просветних радника Србије-Синдикат ОШ „Свети Сава“ Ивана Марковићи,
Снежана Ђуричковић, председник Синдиката радника у просвети Србије Синдикалне
организације ОШ „Свети Сава“ није присуствовала седницу, уредно је позвана.
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 претходне седнице Школског одбора;
2.
Усвајање извештаја о раду школе за прво полугодиште 2019/20. године;
3.
Усвајање извештаја о раду директора школе за прво полугодиште 2019/20. године;
4.
Усвајање извештаја о финансијском пословању школе у 2019. години;
5.
Успех, владање и изостанци ученика на крају првог полугодишта шк. 2019/2020.
године;
6.
Извештај о инспекцијском надзору;
7.
Давање сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова и
радних задатака у ОШ „Свети Сава“;
8.
Разно.
Чланови Школског одбора су једногласно усвојили предложени дневни ред. Прешло се на
решавање по тачкама дневног реда.

/////
ТАЧКА 1.
Записник са тринаесте-електронске седнице Школског одбора одржане дана 24.02.2020.
године је 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 ,,СветиСава” 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 тринаесте-електронске седнице Школског одбора Основне школе
,,Свети Сава” одржане дана 24.02.2020.године, без примедби и допуна.
(Записник са тринаесте-електронске седнице Школског одбора Основне школе ,,Свети
Сава” у прилогу)
ТАЧКА 2.
Чланом 119. став 1. тачка 2) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласника РС“ бр. 88/2017, 27/2018 – др.закон, 10/2019, 27/2018 – др.закон и 6/2020),
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 прво полугодиште школске 2019/20. године је такође,
благовремено достављен члановима Школског одбора. На самој седници је помоћник
директора, Слађана Галушка, још једном у кратким цртама представила присутним
члановима Школског одбора рад свих чинилаца у школи у првом полугодишту 2019/20.
године.
Председник Синдикалне организације Унија синдиката просветних радника СрбијеСиндикат ОШ „Свети Сава“ Ивана Марковић је изнела да долази до кршења Пословника о
раду Школског одбора, не сазивају се седнице у складу са одредбама. Рок за достављање
позива и дневног реда је три дана, тај рок се не поштује, а у питању је редовна седница
Школског одбора, а не хитна. Синдикати се не обавештавају о електронским седницама.
Сваки члан Школског одбора је дужан да потврди свој долазак на седницу, а ни сам
председник Школског одбора синоћ није дошао на седницу коју је сам заказао. Истакла је
да је Пословником о раду Школског одбора прописано које су дужности Школског
одбора, а председник Школског одбора учествује у раду Школе и присуствовао је
састанку са клубовима који изнајмљују салу. Ивана Марковић је изнела и да настава из
чувара природе у шестом разреду није одржавана и ученици нису оцењени, а да то није
ушло у извештај о раду школе и извештај о раду директора.
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, 27/2018 –
др.закон, 10/2019, 27/2018 – др.закон и 6/2020), 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 27.02.2020. године је једногласно донео
ОДЛУКУ
Школски одбор усваја ИЗВЕШТАЈ О РАДУ - Основне школе ,,Свети Сава” Београд, за
прво полугодиште школске 2019/2020. године, уз допуну у виду дела који се односи на
реализацију наставе из изборног предмета Чувари природе.
(Извештај о раду школе за прво полугодиште у прилогу Записника)

ТАЧКА 3.
Извештај о раду директора школе за прво полугодиште школске 2019/20. године је такође,
благовремено достављен члановима Школског одбора. На самој седници је директор
школе појаснио да је извештај о раду директора сачињен у складу са чланом 126. став 4.
тачка 17) Закона о основама система образовања и васпитања којим су прописане
надлежности директора, као и то да он чини саставни део извештаја о раду школе.
Директор школе је у кратким цртама изнела извештај о раду директора за прво
полугодиште школске 2019/20. године, који су сви имали прилику да прочитају након
достављања. Члан Школског одбора Славица Милојковић је поставила питање да ли је
број инспекција исти у односу на прошлу годину или је тај број повећан. Председник
синдиката Ивана Марковић је поствила питање броја ученика који се исписао од почетка
школске године и поставила је питање из којих су одељења та деца. Директор Школе је
изнела да не зна прецизно број исписане деце, у на полугодишту је исписано пар ученика
на пр. Из одељења 5-2, одељења Владе Маријана углавном због одласка у иностранство.
Члан Школског одбора Владо Маријан је рекао да је највећи проблем је направило
расформирање одељења четвртог разреда и формирање нових одељења у петом разреду.
Савет родитеља се бунио због тога, целе прошле године, истакла је члан Школског
одбора, Славица Милојковић.
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, 27/2018 –
др.закон, 10/2019, 27/2018 – др.закон и 6/2020), 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 дана27.02.2020. године у је једногласно донео
ОДЛУКУ
Школски одбор усваја ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА - Основне школе ,,Свети Сава”
Београд за прво полугодиште школске 2019/20. године.
(Извештај о раду директора школе за прво полугодиште у прилогу Записника)
ТАЧКА 4.
Ивана Вукојевић, шеф рачуноводства, је укратко појаснила поједине ставке у извештају о
финансијском пословању школе у 2019. години. Извештај о финансијском пословању
Школе за период од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године, односно за 2019. годину је
такође благовремено достављен члановима Школског одбора. Чланом 29. Закона о
рачуноводству („ Сл. гласника РС” бр. 26/2013 и 30/2018) прописано је да је правно лице
дужно да састави годишњи извештај о пословању.
Члан Школског одбора Александра Бошковић је изнела да је прошле године долазило до
ненаменског трошења новца, нико није био консултован око тога шта ће се од опреме
купити, боље је било да су купљени десктоп рачунари уместо лаптопова. Наставници су
морали да потпишу реверс на своје име да су преузели лаптоп, сви су их однели кући,
истакла је Александра Бошковић. Она је дала и предлог да дође до измене Финансијског
плана јер сада не располажемо средствима од издавања школског простора због обавезе
уплате тих средставана рачун Града Београда. Александра Бошковић, која је део тима за
предузетништво је изнела да је салдо на рачуну-пројекат предузетне школе 57.225.52
динара, Школски одбор је обавештен о расположивом салду на том рачуну и сложио се да
се новац користи за пројекат предузетништво у нашој школи.
Након краће дискусије, на основу члана 119. став. 1. тачка 5) 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 14) Статута школе (дел.бр. 02-24/19 од 23.04.2019. године)
Школски одбор Основне школе ,,Свети Сава” на седници одржаној дана 27.02.2020.
године је једногласно донео
ОДЛУКУ
Школски одбор усваја ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ Основне школе

,,Свети Сава” за период од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године, односно за 2019.
годину.
(Извештај о пословању школе у прилогу Записника)
ТАЧКА 5.
Директор Школе је укратко изнела податке о успеху и владању ученика на крају првог
полугодишта школске 2019/20.године. Истакнут је и проблем са ученицом А.М.Д. која не
похађа школу и о овој ситуацији је обавештен Центар за социјални рад почетком школске
године. Дете на почетку школске године није уписано ни у један дневник шестог разреда,
биће уписано код Ане Стојановић од другог полугодишта. Поставило се и питање ученице
петог разреда А.Б. која је дошла из Русије и не говори српски језик.
Чланови Школског одбора Марина Насковић и Владо Маријан су напустили седницу
Школског одбора, кворум и даље постоји.
ТАЧКА 6.
-Директор Школе је прочитала Записник о инспекцијском надзору бр. 614-1254/2019 од
24.12.2019. године, инспекцијски надзор је вршен на основу представке председника
синдиката Иване Марковић. Примедба се односила на решења о 40-часовној недељи.
Директор школе је изнела да је поступила по наложеним мерама, тако што је преиспитала
решења о структури обавеза непосредног рада са ученицима запослених у оквиру 40часовне радне недеље и ускладила решења запослених са одредбама Правилника 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 року
наведеном у Записнику. Председник синдиката Ивана Марковић је изнела да и даље има
примедбу на своје решење.
-Директор Школе је упознала чланове Школског одбора и са Записником о инспекцијском
надзору бр. 614-1291/2019 од 30.01.2020. године.Истакла је да је поступила по наложеним
мерама, тако што је сачињен План обуке приправника Маје Симић у оквиру програма
упућивања именоване у посао и припреме за проверу савладаности тог
програма.Александра Бошковић, члан Школског одбора је ментор наставници Маји
Симић и продужен јој је приправнички стаж још шест месеци.
-Директор Школе је обавестила Школски одбор и о инспекцијском надзору од 05.02.2020.
године, који се тицао вођења васпитно-дисциплинског поступка у случају вршњачког
насиља. Директору школе је предложено да појача дежурства наставника ради
обезбеђивања веће безбедности ученика школе.
(Записници о инспекцијском надзору у прилогу Записника)
ТАЧКА 7.
Директор Школе је донела Правилник о организацији и систематизацији послова и радних
задатака у ОШ „Свети Сава“, деловодни број 01-122/20 од 24.02.2020. године. Било је
неопходно донети нови Правилник који ће бити усклађен саУредбом о каталогу радних
места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору("Сл. Гласник РС", бр.
81/2017, 6/2018 и 43/2018), Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) и Правилником о
степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних
предмета у основној школи("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 11/2012, 15/2013,
10/2016, 11/2016, 2/2017 и 11/2017).
Нa oснoву члaнa 119. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. зaкон, 10/2019, 27/2018 - др. зaкон и 6/2020),
члана 44. став 1. тачка 1) Стaтутa Основне школе „Свети Сава“ (дел.бр. 02-24/19 од

23.04.2019. године), Школски одбор на седници одржаној 27.02.2020. године донео је
следећу
ОДЛУКУ
Даје се сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова и радних
задатака у ОШ „Свети Сава“, деловодни број 01-122/20 од 24.02.2020. године.
ТАЧКА 8.
-Члан Школског одбора Владо Маријан и председник синдиката Ивана Марковић су
сугерисали да је претходни директор прекршио закон 2018. године када је наставницу
разредне наставе Ану Љубовић-Гвоздић, запослену на неодређено, по повратку са
породиљског одсуства распоредио на место наставника разредне наставе у боравку. Она је
ове школске године на месту наставника разредне наставе;
Председник Школског одбора је морао да напусти седницу Школског одбора, одредио је
члана Школског одбора, Милана Сланог, да обавља послове из надлежности председника
до краја седнице.
-Директор школе је обавестила Школски одбор да су подељени рачунари ученицима од
стране ГО Врачар;
-Директор школе је рекла да је за време распуста окачено шест већ купљених
интерактивних табли, педагошки колегијум је дао предлог у којим учионицама да се
поставе;
-Директор школе је известила Школски одбор о пријему захтева за заштиту од
злостављања од стране запослене Иване Мраковић, поступиће у складу са законом по
овом захтеву;
-Директор школе је известила о томе да је у школи 22.02.2020. године било организовано
општинско такмичење из информатике и рачунарства;
-Директор школе је известила Школски одбор о томе да часови из изборног предмета
Чувари природе нису одржавани у првом полугодишту школске 2019/20. године, тако да
су ученици одељења 6-1, 6-2, 6-3 остали неоцењени на полугодишту из овог предмета, а
иста ситуација је и са изборним предметом Свакодневни живот у прошлости. Инспекција
је дошла у надзор по пријави. Директор школе је истакла да и даље није утврђен распоред
за изборну наставу. Председник синдиката Ивана Марковић је изнела да у њеном одељењу
постоји проблем јер је планирано извођење наставе у време када она има ЧОС.
-Директор школе је обавестила Школски одбор и о томе да ће од понедељка у поподневној
смени у нашој школи наставу имати Пета београдска гимназија, због реновирања своје
школе, до завршетка реконструкције.
-Директор Школе је обавестила Школски одбор и о проблему са купљеним лаптоп
рачунарима, купљен је 41 рачунар, а реверс за рачунар је потписало 39 запослених.
-Директор Школе је обавестила Школски одбор и да је школа пријављена за пројекат
„Обогаћени једносменски рад“.
Седница је закључена у 19.17 часова.
Записник водила, секретар школе,
____________________ .
Душанка Тајић.
ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА
_________________________
Драгутин Марјановић

