
ЗАПИСНИК СА ДРУГЕ-ЕЛЕКТРОНСКЕ СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ,,СВЕТИ САВА” У ШКОЛСКОЈ 2020/21. 

ГОДИНИ 

 

 

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

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

одбора дана 06.11.2020. године у 11,48 часова са молбом да се изјасне по тачкама дневног 

реда ЗА, ПРОТИВ, УЗДРЖАНО.  

 

 

Дневни ред: 

 

 

1. Усвајање записника са претходне седнице Школског одбора; 

2. Молба за уступање простора Предшколске установе „Врачар“. 

 

 

 

По тачакама дневног реда су се изјаснили: Драгутин Марјановић, Миљан Лазовић, Милан 

Мерњик, Милан Слани, Александра Бошковић, Славица Милојковић,  Марина Насковић. 

 

 

Тачка 1. 

Записник са прве седнице Школског одбора је благовремено достављен члановима 

Школског одбора електронском поштом. Чланови Школског одбора: Драгутин Марјановић, 

Миљан Лазовић, Милан Мерњик, Милан Слани, Александра Бошковић, Славица 

Милојковић,  Марина Насковић су се изјаснили да су ЗА усвајање записника са прве 

седнице Школско одбора а Александра Бошковић је остала уздржана 

            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  је донео:  

ОДЛУКУ:  

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

дана 15.09.2020. године.  

(Записник у прилогу)  

 

Тачка 2. 

Молба за уступање простора Предшколске установе „Врачар“ заведена под дел. броје 01-

823/20 од 05.11.2020. године као и мишљење Директора, који је прилог уз тачку два 

достављена члановима Школског одбора електронском поштом. Чланови Школског 

одбора: Драгутин Марјановић, Миљан Лазовић, Милан Мерњик, Милан Слани, Александра 

Бошковић, Славица Милојковић,  Марина Насковић су се изјаснили ЗА тачку два. 

            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  је донео:  

ОДЛУКУ:  

Даје се сагласност за уступање простора и то једне просторије која се не користи за наставу 



Вртићу „Свети Сава“ који се налази у оквиру наше школе „Свети Сава“ , и то мале сале на 

период од три недеље, од 09.11.2020. године до 27.11.2020. године,   због реновирања у 

периоду од 08 - 12 часова дневно. 

(Молба Предшколске установе „Врачар“ и Прилог уз тачку 2)  

 
 

 

 

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

 

 

 

Записник водила, секретар школе,  

____________________  

Данијела Лончаревић 

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

 

_________________________  

    Драгутин Марјановић 


