
 

OШ  „Свети Сава“ 
Николаја Краснова 8 

 
Записник са пете седнице Савета родитеља  

у  школској 2021/2022.год. 

 
 

Дана 19.04.2022. године одржана  је пета  седница  Савета  родитеља  за  

школску  2021/2022. годину. Седница је почела у 19:00 часова у зборници 
школе. 

Седници су присуствовали директорка школе Јована Миленковић, педагог 
Татјана Перишић и  представници одељења: I1, I2, I3, II1, II2, II3, II4, II5, III1, 

III2, III3, III5, IV1, IV2, IV3, IV4, V2, V3, V5, VI1, VI2, VI3, VI5, VII1, VII3, VII4, 

VIII1, VIII2, VIII3, VIII4 укупно 30 чланова. Нису били присутни  представници 
одељења: I4, III4, V1, V4, VI4, VII2 укупно 6 чланова.  

 
Председница Савета родитеља отворила седницу, утврдила да постоји 

кворум за одржавање седнице. 

На седници су разматране следеће тачке дневног реда: 
 

1. Усвајање записника са четврте седнице Савета родитеља;  
2. Упознавање са успехом, изостанцима и владањем ученика на крају 

трећег тромесечја и предлози за унапређивање васпитно-образовног 

рада 
3. Анализа успеха ученика на пробном Завршном испиту 

4. Упознавање Савета родитеља са одлуком Наставничког већа о избору 

уџбеника за 4. и 8. разред за наредни четворогодишњи период и 7. разред 

за Технику и технологију  

5. Усвајање одлуке комисије о избору дистрибутера за набавку уџбеника 

посредством школе 

6. Измена школског календара и надокнада часова због продуженог 

распуста 

7. Упознавање родитеља са спровођењем ICCS истраживања  

8. Обавештење о избору физичког обезбеђења и цени за друго полугодиште 

школске 2021/2022.године 



9. Упознавање чланова Савета родитеља са понудама за екскурзије и 

наставу у природи након спроведене јавне набавке за текућу школску 

годину 

10. Давање сагласности на измену дестинације за наставу у природи 2. 

разреда и екскурзије за 8. разред у текућој школској години 

11. Избор чланова Савета родитеља за представнике у Школском одбору  

12. Разно 

 
 

Једногласно прихваћен дневни ред. 
 

1.Усвајање записника са четврте седнице Савета родитеља 

Чланови Савета родитеља су једногласно усвојили  записник са четврте 
седнице Савета родитеља. 

 
2. Упознавање са успехом, изостанцима и владањем ученика на крају 
трећег тромесечја и предлози за унапређивање васпитно-образовног 

рада 
Педагог школе је прочитала извештај који је предходно био достављен. 

Директорка школе објаснила разлику између васпитних мера и васпитно-
дисциплинских мера, обавештењу родитеља и сам поступак решавања 
проблема.  

Предлог председнице Савета родитеља јесте да се одржи седница на 
којој би родитељи дали своје предлоге за спречавање употребе мобилних 

телефона од стране ученика и предложили могуће моделе решења тог 
проблема. 

 

3. Анализа успеха ученика на пробном Завршном испиту 
 

Педагог школе прочитала резултате који су и предходно достављени. 
Резултати су знатно бољи од прошлогодишњих. 
Психолог школе је изнела број пријављених ученика за тестирање за 

професијалну орјентацију. Објаснила начин тестирања. 
Председник Савета је замолила да се већ у септембру изврши информисање 

ученика о могућности тестирања или уколико је могуће чак и на крају седмог 
разреда. 

 
 

4. Упознавање Савета родитеља са одлуком Наставничког већа о избору 
уџбеника за 4. и 8. разред и 7. разред за Технику и технологију за 

наредни четворогодишњи период 
 
  Упознат Савет о избору уџбеника за 4. и 8. разред за наредни 

четворогодишњи период и 7. разред за Технику и технологију. 



 5. Усвајање одлуке комисије о избору дистрибутера за набавку 
уџбеника посредством школе 

 
Одабрана комисија за одабир дистрибутера за набавку уџбеника на рате 

посредством школе, за школску 2022/2023 годину прегледала је пристигле 

понуде и предложен је као најповољнији понуђач (понудио највећи број рата) 

дистибутер „Школски сервис Гајић“ д.о.о.из Београда. 

Савет једногласно усвојио предлог Комисије. 

 

6. Измена школског календара и надокнада часова због продуженог 
распуста 

 
Због продуженог распуста продужена је 3 дана школска година, школска 

година траје до 24.6.2022.г. Осми разреди завршавају 10.6.2022. а завршни 

испит ће се одржати 27,28,29.6.2022.г. 
28.6.2022. ће бити подела књижица у послеподневним часовима. 

16.4. и 7.05. су радне суботе, а 20.4. у среду ради по распореду од петкасе. 
 

 
7. Упознавање родитеља са спровођењем ICCS истраживања 
 

Психолог школе објаснила да је ово Међународно истраживање које је 
подржано од стране Министарства просвете и под руководством за вредновање 

квалитета образивања и васпитања и ове године је предвиђено. Наша школа је 
једна од 150 школа изабраних у Србији да учествује. Било је укључено једно 
одељење осмог разреда методом случајног избора. Урађен је тест. Тестирање 

се односи на грађанско образовање, заштита животне средине, медији, 
дигитална писменост. Поред ученика учествовали су и наставници и директор 

школе. 
 
8. Обавештење о избору физичког обезбеђења и цени за друго 

полугодиште школске 2021/2022.године 
 

Спроведен тендер, одабрано обезбеђење које је било и до сад „Заштита и 
сигурност“ обезбеђење ученика 16 сати дневно- два извршиоца по 8 сати. 
Цена: 920 дин/ученик. 

 
9. Упознавање чланова Савета родитеља са понудама за екскурзије 

и наставу у природи након спроведене јавне набавке за текућу 
школску годину 
 

Добијене су понуде за све осим за осми разред и за други разред -настава у 
природи. За други разред није стигла нити једна понуда јер је тражена 

дестинација Соко Бања али због недостатка смештајног капацитета 
предложена је промена дестинације из Годишњег плана. Предложене нове 
дестинације су: 



За други разред- Сребрно језеро, а за осми разред- Вршац, Сребрно језеро, 
Кладово, и обилази се Лепенски вир, Ђердап, Голубац. 

 
10. Давање сагласности на измену дестинације за наставу у природи 

2. разреда и екскурзије за 8. разред у текућој школској години 
 
Савет родитеља је једногласно усвојио нове, предложене дестинације. 

 
 

11. Избор чланова Савета родитеља за представнике у Школском 
одбору 
 

 
 Приступило се поступку предлагања  кандидата  за  чланове  Школског  

одбора.  
 
Предлог кандидата испред Савета родитеља је: 

1. Сенка Влатковић Одавић, II2, 
2. Јелена Будисављевић, IV3, 

3. Иван Милутиновић, III1, 
4. Душан Марковић, V5, 

5. Бранко Милић, IV2. 
 

Предложена  је и изабрана комисија  за  бројање гласова и  то у саставу: 

1. Наташа Јевђенијевић,IV4-, члан, 
2. Александра Војводић, VI3 - члан, 

3. Маргита Сератлић, II1- председник. 
 

Приступило се  поступку тајног гласања за 3 од 5 предложених  кандидата. 

Након гласања и пребројавања гласова комисија,  преседник комисије Маргита 
Сератлић је прочитала  резултате. Од  укупно броја чланова Савета  родитеља 

који су имали  право да гласају (30) гласало је 100%. Било је  29 валидних  
гласачких листица и 1 гласачки листић који је неважећи. 
 

Кандидати по броју гласова: 
1. Јелена Будисављевић - 21 глас, 

2. Сенка Влатковић Одавић - 20 гласова, 
3. Бранко Милић -17 гласова, 
4. Душан Марковић - 15 гласова, 

5. Иван Милутиновић -14 гласова. 
 

Комисија  је констатовала да је гласање било регуларно и да је Савет родитеља 
изабрао своје представнике  за  Школски одбор: Јелену Будисављевић, Сенку 
Влатковић Одавић и Бранка Милић.  

 
Председеница Савета родитеља је предложила да се у случају потребе или 

оставке неког члана Школског одбора проглашава први следећи члан изабран 
овим гласањем. 



          12. Разно 
 

 Сенка Влатковић Одавић, II-2 поставила питање зашто сва друга 
одељења не користе велику салу за физичко и замолила да се то 

измени. 
 Родитељи се интересују о термину почетка реновирања школе. 
 Иницијатива родитеља за престанак употребе мобилних телефона од 

стране одеђеног броја ученика за време трајања часова, предложене 
посебне кутије за одлагање 

 Директорка замолила представнике одељења који користе услуге 
кухиње да замоле родитеље својих одељења да се ажурније плаћа 
ручак. 

 
 

 
 
 

 
 

У Београду, 19.04. 2022 год. 
 

 
Записничар       Председник Савета родитеља 
 

Јелена Будисављевић       Јасмина Белић 


