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Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А 

ГРАД БЕОГРАД – ОПШТИНА ВРАЧАР 

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“ 

НИКОЛАЈА КРАСНОВА БР. 8 

ДЕЛ.БР. 02-19/20 

ДАТУМ: 12.06.2020.године 

 

ЗАПИСНИК СА ШЕСНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

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

ГОДИНИ ОДРЖАНЕ ДАНА 12.06.2020. године (петак) са  почетком у 

19,00 часова У ПРОСТОРИЈАМА ШКОЛЕ, 

НИКОЛАЈА КРАСНОВА БР. 8. 
 

Седници су присуствовали чланови Школског одборa: Драгутин Марјановић,  Славица 

Милојковић, Миљан Лазовић, Марина Насковић, Милан Мерњик, 

Одсутни: Милан Слани, Слађана Томић, Александра Бошковић, Владо Маријан. 

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

школе, Душанка Тајић-секретар школе. 

Школском одбору нису присуствовали представници синдикалних организација, уредно  

позвани. 

Школском одбору нису присуствовали представници 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 оставарењу плана стручног усавршавања: 

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. 

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 петнаесте-електронске седнице Школског одбора Основне школе 

,,Свети Сава” одржане дана 21.05.2020. године, без примедби и допуна. 

(Записник у прилогу) 

 



Тачка 2. 

Чланом 119. став 1. тачка 12 ) Закона о основама система образовања и васпитања („ Сл. 

гласника РС „бр. 88/2017, 27/2018 – др.закони, 10/2019, 27/2018 – др.закони и 6/2020), 

прописано је да Школски одбор доноси план стручног усавршавања запослених и усваја 

извештај о његовом остваривању. Записником о редовном инспекцијском надзору бр. 614-

170/2020 од 18.05.2020. године, предложено је доношење одлуке о усвајању извештаја о 

остваривању плана стручног усавршавања. 

На основу члана 119. став. 1. тачка 12) Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Сл. гласника РС“ бр. 88/2017, 27/2018 – др.закони, 10/2019, 27/2018 – др.закони и 6/2020), 

члана 44. Статута Основне школе „Свети Сава“ (дел.бр. 02-24/19 од 23.04.2019. године), 

Школски одбор Основне школе ,,Свети Сава“ на седници одржаној дана 12.06.2020. године 

једногласно донео  

О Д Л У К У  

Школски одбор  усваја извештај о остваривању плана стручног усавршавања Основне 

школе ,,Свети Сава“ Београд, за школску 2018/2019. годину.  

 

Тачка 3. 

Директор Школе је упознала чланове Школског одбора са записницима о инспекцијском 

надзору: 

- Записник о ванредном инспекцијском надзору бр. 614-91/2020 од 27.02.2020. године; 

- Записник о контролном инспекцијском надзору бр. 614-1254/2019 од 03.03.2020. године; 

- Записник о редовном инспекцијском надзору бр. 614-170/2020 од 18.05.2020. године; 

- Записник о контролном инспекцијском надзору дел. бр. 614-91/2020 од 28.05.2020. године. 

(Записницци у прилогу) 

 

 

Тачка 4.  

-Члан Школског одбора Славица Милојковић је истакла проблем неусаглашености 

критеријума оцењивања. Изнела је да је на Савету родитеља сачињена комисија која се бави 

квалитетом наставе. Истакла је да је урадила упоредну анализу оцена на полугодишту. 

Такође је изнела и закључак да су у разредима оцене, по одређеним предметима 

неуједначене. Истакла је да је настава на даљину задовољила само форму, с обзиром на 

промене Правилника о оцењивању, и мањи број оцена у другом полугодишту, сматра да су 

деца оштећена. Посебно су оштећена деца која се у првом полугодишту нису снашла, и која 

због броја оцена у другом полугодишту нису могла да поправе оцене, с обзиром на то да се 

на крају оцена закључивала на основу просека оцена током целе године. Ако се гледа само 

просек, онда су и најбољи ученици оштећени. Истакла је и да наша школа има нижу 

просечну оцену од свих врачарских школа, а најбољи успех на завршном испиту. Изнела је 

захтев да се следећој школској години Школски одбор формира комисију од наставника и 

родитеља која ће се позабавити овим питањима.  

-Директор Школе је обавестила чланове Школског одбора да хе у школи почело увеђење 

амрес мреже.  

-Директор Школе је обавестила да је проглашен Ђак генерације, Матеа Московљевић, 

припремљени су таблет за ђака генерације и књиге као награде за ученике који су постигли 

одличан успех.  

-Директор Школе је обавестила о томе да је сајт школе добио нови изглед. 

-Директор школе је обавестила Школски одбор о датумима завршног испита за школску 

2019/20. годину, 17,18. и 19. јун 2020. године. 

 

Седница је завршена у 20.17 часова. 



 

 

 

 

 

 

Записник водила, секретар школе,  

____________________  

   Душанка Тајић  

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

 

_________________________  

    Драгутин Марјановић 


