.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД – ОПШТИНА ВРАЧАР
ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
НИКОЛАЈА КРАСНОВА БР. 8
ДЕЛ.БР. 02-43/20
ДАТУМ: 20.11.2020. године
ЗАПИСНИК СА ТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ ,,СВЕТИ САВА” У ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНИ ОДРЖАНЕ
ДАНА 20.11.2020. године (петак) са почетком у 19,00 часова У
ПРОСТОРИЈАМА ШКОЛЕ,
НИКОЛАЈА КРАСНОВА БР. 8.
Седници су присуствовали чланови Школског одборa: Драгутин Марјановић,
Милан Слани, Славица Милојковић, Миљан Лазовић, Марина Насковић,
Милан Мерњик,
Одсутни: Владо Маријан
Поред чланова Школског одбора, седници су присуствовали: Јована
Миленковић-директор школе, Данијела Лончаревић-секретар школе, Татјана
Перишић-помоћник директора.
Школском одбору су присуствовали путем ГУГЛ МИТ-А Слађана Томић,
Александра Бошковић, председник Синдикалне организације Унија синдиката
просветних радника Србије-Синдикат ОШ „Свети Сава“ Ивана Марковић.
Школском одбору није присуствовала Снежана Ђуричковић, председник
Синдиката радника у просвети Србије Синдикалне организације ОШ „Свети
Сава“, уредно позвана.
Школском одбору је присуствовао представник ученичког парламента, Борис
Илић из VII/2.
Констатовано је да на седници присуствује већина од укупног броја чланова и
да постоје услови за рад и одлучивање, председник Ш.О. Драгутин
Марјановић даје предлог допуне дневног реда, тако што се након усвајања
записника са претходне седнице и пре одлучивања по тачкама дневног реда
додају две нове тачке дневног реда и то:
2. Предлог да се разреши дужности заменик председника Ш.О. Владо Маријан
3. Предлог да се изабере нови заменик председника Ш.О.
Школски одбор је гласао за усвајање измењеног дневног реда.
Чланови Школског одбора су једногласно усвојили измењени дневни ред.
Прешло се на решавање по тачкама дневног реда.

Дневни ред:
1. Усвајање записника са претходне седнице.
2. Предлог да се разреши дужности заменик председника Ш.О. Владо
Маријан.
3. Предлог да се изабере нови заменик председника Ш.О..
4. Успех, владање и изостанци ученика на тромесечју за шк.2020/2021.год.
5. Извештај о постигнућу ученика на Завршном испиту за шк. 2019/2020.
год.
6. Усвајање Анекса Годишњег плана рада школе у делу 40 – часовне радне
недеље.
7. Доношење одлуке о реализацији годишњег пописа са стањем на дан
31.12.2020. год.
8. Извештај о инспекцијском надзору дел. број 01-772/20 од 09.10.2020.
године
9. Разно

Тачка 1.
Записник са друге-електронске седнице школског одбора је 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 „Свети Сава“ у Београду (дел.број 02-25/19
од 23.04.2019. године) Школски одбор једносласно донео:
ОДЛУКУ
Усваја се записник са друге електронске седнице Школског одбора Основне
школе ,,Свети Сава” одржане дана 06.11.2020. године, без примедби и допуна.
(Записник у прилогу)
Тачка 2.
Предлог Председника Ш.О. Драгутина Марјановића је да се Владо Маријан
разреши дужности заменика председника, обзиром да не присуствује
седницама као и да није гласао на одржаним електронским седницама, и да
нам је пре свега потребан ефикасан школски одбор. Александра Бошковић је
изразила неслагање са овим предлогом и да није у реду да у његовом одсуству
одлучујемо о томе. Председник Драгутин Марјановић је рекао да не можемо у
његовом присуству када никад није присутан.
На основу члана 119. 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 5. 6. и 7. Пословника о раду Школског одбора (дел. бр. 02-25/19
од 23.04.2019. године), Школски одбор Основне школе ,,Свети Сава“ у
Београду, улица Николаја Краснова бр. 8, на седници одржаној дана

20.11.2020. године, Школски одбор је гласао за предлог и то, 6 чланова је било
ЗА, 2 члана је било ПРОТИВ.
доноси
ОДЛУКУ
Разрешава се дужности заменика председника Владо Маријан.
Тачка 3.
Председник Ш.О. Драгутина Марјановића даје предлог да нови заменик
председника буде Славица Милојковић. Славица Милојковић прихвата
кандидатуру на место заменика председника школског одбора.
Александра Бошковић исказује неслагање и сама се предлаже за заменика
председника.
На основу члана 119. 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 5. 6. и 7. Пословника о раду Школског одбора (дел. бр. 02-25/19
од 23.04.2019. године), Школски одбор Основне школе ,,Свети Сава“ у
Београду, улица Николаја Краснова бр. 8, на седници одржаној дана
20.11.2020. године, Школски одбор је гласао за предлог да Славица
Милојковић буде заменик председника ш. о. и то, 5 чланова је било ЗА, 2 члана
су ПРОТИВ, и Славица Милојковић је уздржана.
доноси
ОДЛУКУ
Именује се Славица Милојковић за заменика председника Школског одбора
Тачка 4.
Помоћник директора Татјана Перишић износи успех и дисциплину ученика и
реализацију образовно-васпитних задатака на крају првог класификационог
периода школске 2020/2021. године.
У 19:20 прикључио се Владо Маријан преко гугл мита.
На основу члана 119. 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), и Пословника о раду Школског одбора (дел. бр. 02-25/19 од
23.04.2019. године), Школски одбор Основне школе ,,Свети Сава“ у Београду,
улица Николаја Краснова бр. 8, на седници одржаној дана 20.11.2020. године,
Школски одбор је гласао за Извештај и то, једногласно доноси
доноси
ОДЛУКУ
Школски одбор усваја Извештај о постигнућу ученика на Завршном испиту за
школску 2019/2020. год.
(Извештај у прилогу Записника)

Тачка 5.
Помоћник директора Татјана Перишић износи Извештај о постигнућу ученика
на Завршном испиту за школску 2019/2020. год.
У 19:30 часова Марина Насковић је уз одобрење председника напустила
седницу због неодложних личних обавеза.
На основу члана 119. 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), и Пословника о раду Школског одбора (дел. бр. 02-25/19 од
23.04.2019. године), Школски одбор Основне школе ,,Свети Сава“ у Београду,
улица Николаја Краснова бр. 8, на седници одржаној дана 20.11.2020. године,
Школски одбор је гласао за Извештај и то, једногласно доноси
доноси
ОДЛУКУ
Школски одбор усваја Извештај о постигнућу ученика на Завршном испиту за
школску 2019/2020. год.
(Извештај о о постигнућу ученика на Завршном испиту за школску 2019/2020.
год. у прилогу Записника)
У 19:39 часова је после излагања помоћника директора Борис Илић напустио
седницу на захтев председника како би се на време вратио кући.
Тачка 6.
Директор школе износи да у погледу 40- часовне радне недеље, наставницима
менторима мења се структура обзиром да им је додато менторство и то Ивани
Марковић, Влади Марјану, Драгани Златић и Ивани Уљанов.
Председник предлаже да се гласа за ову тачку дневног реда. Сви су гласали за.
На основу члана 119. став 1. тачка 2) а у вези са чланом 62. 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. 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 20.11.2020. године, једногласно доноси
ОДЛУКУ
Школски одбор Усваја Анекс Годишњег плана рада школе у делу 40– часовне
радне недеље.
(Анекс Годишњег плана рада школе у делу 40– часовне радне недеље у
прилогу Записника)
Тачка 7.
Председник Драгутин Марјановић износи да су сви већ упознати са годишњим
пописом који треба да се одради и предлаже да се гласа за ову тачку дневног
реда. На основу ове одлуке директор школе образоваће решењем комисију за

попис основних средстава и финансијске имовине и именоваће чланове
комисије и њихове заменике.
На основу члана 9. Уредбе о буџетском рачуноводстсву ("Службени гласник
РС" бр. 125/2003 и 12/2006), Уредбе о евиденцији непокретности у јавној
својини ("Службени гласник РС" бр. 70/2014, 19/2015 и 83/2015), члана 4.
Правилника о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем ("Службени гласник РС" бр.
118/2013 и 137/2014), Школски одбор је једногласно на седници одржаној дана
20.11.2020. године, донео
ОДЛУКУ да се изврши редован попис финансијске и нефинансијске
имовине школе. Опреме, обавеза и потраживања са стањем на дан
31.12.2020. године.
Тачка 8.
Директор школе упознала је школски одбор са Предметом инспекцијског
надзора заведеним под бројем 01-772/20 од 09.10.2020. године, у којој се
износе примедбе на поступање директорке школе и то анонимна представка
примљеној под VII -06 Број:614-442/2020 од 16.07.2019. године.
У поступку је утврђено да је анонимна представка коју је Министарство
упутило Сектору идентична са представком примљеном од стране овог
Сектора од 10.08.2020. године., о чему је већ сачињен ванредни инспекцијски
надзор над радом Школе о чему је сачињен Записник.
Тачка 9.
Славица Милојковић мора да предложи Школском одбору као што је јуче и на
Савету родитеља, Риал тајм наставу за децу која су онлајн кући. Како би то
нашим ђацима значило више да чују свог наставника, живу реч, него да прате
РТС. Александра се не слаже са тим, да није изводљиво, да треба се посветити
деци која су у школи. И да су деца која су онлајн кући тај дан у законској
обавези да прате РТС и да она прави презентације које им олакшавају учење.
Помоћник директора предлаже да би било добро да наставници заједно са ПП
службом осмисле неки план рада код куће онда кад деца иду онлајн.
Директорка је дала предлог да Александра Бошковић као размену искуства ,
покаже своју презентацију другим наставницима. Са чим се Александра
сложила.
Владо Маријан износи да новокомпоновани родитељи би било најбоље да
испишу децу, да би родитељи требало да васпитавају своју децу и треба да
прате шта деца раде.
Директорка се не слаже са Владом Марјаном, не сматра да деца треба да се
исписују, већ треба ићи у корак са новонасталом ситуацијом.

Председник Драгутин је рекао да наставници не могу бити одговорни за рад
деце од куће, да ако се осмисли план, да су родитељи ти који морају децу
испратити.
Седница је завршена у 20:20 часова.

Записник водила, секретар школе,
____________________
Данијела Лончаревић
ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА
_________________________
Драгутин Марјановић

