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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. 02-32/22 

ДАТУМ: 15. 09. 2022. године 

 

ЗАПИСНИК СА ПРВЕ КОНСТИТУТИВНЕ СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ,,СВЕТИ САВА” У ШКОЛСКОЈ 2022/23. ГОДИНИ, 

одржане 15. 09. 2022. године са почетком у 19.00 часова у просторијама школе, 

Николаја Краснова бр. 8. 

 

Седници су присуствовали чланови Школског одборa: Александра Бошковић, Ивана 

Милошевић, Бранкица Виторовић, Јелена Будисављевић, Сенка Влатковић Одавић, 

Бранко Милић, Алехандра Газдић и председник Синдикалне организације Унија 

синдиката просветних радника Србије - Синдикат ОШ „Свети Сава“ Ивана Марковић. 

 

Одсутни: Драгутин Марјановић, Марија Николић. 

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

директор школе, Даница Влајић, секретар школе, Татјана Перишић, помоћник директора.  

Школском одбору није присуствовала Снежана Ђуричковић, председник Синдиката 

радника у просвети Србије Синдикалне организације ОШ „Свети Сава“. 

 

Констатовано је да на седници присуствује већина од укупног броја чланова и да постоје 

услови за рад и одлучивање. 

 

Школски одбор је гласао за усвајање дневног реда. 

Чланови Школског одбора су једногласно усвојили дневни ред. Прешло се на решавање 

по тачкама дневног реда. 

 

 

Дневни ред: 

 

 Конституисање Школског одбора, избор председника и потпредседника  

 Материјално-техничка и кадровска припремљеност школе за рад у школској 

2022/2023. години 

 Формирање Стручног актива за развојно планирање 

 Усвајање Извештаја о раду школе у школској 2021/2022. години 

 Усвајање Извештаја о раду директора у школској 2021/2022. години 

 Усвајање Извештаја о самовредновању за 2021/2022. годину 

 Усвајање Извештаја о стручном усавршавању за 2021/2022. годину 

 Доношење Годишњег плана рада школе за школску 2022/2023. годину 

 Доношење Плана стручног усавршавања за школску 2022/2023. годину 

 Доношење Плана о самовредновању рада школе за 2022/2023. годину 

 Доношењ еодлуке о издавању школског простора у закуп за 2022/2023. годину  

 Усвајање Правилника о мерама, начину и поступку заштите и безбедности 

ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа  

 Разно 
 



 

Тачка 1. 

Конституисање и избор председника ШО 

Директорка је прочитала чл.118 Закона о основама система образовања и васпитања који 

прописује рад ШО, након чега је конституисан нови сазив ШО. Седницу је до избора 

председника водила прва на листи Решења о именовању чланова, потом су чланови 

изнели  своје предлоге за председника ШО. Бранкица Виторовић предложила је Ивану 

Милошевић, а Бранко Милић Александру Бошковић због њених професионалних 

квалитета и искуства. Чланови су се изјашњавали о кандидатима оним редом којим су 

предложени. Након гласања Александра Бошковић је добила 2 гласа, а Ивана Милошевић 

4, те је изабрана већином гласова присутних. 

За записничара одређен је секретар школе. 

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 је донео  

ОДЛУКУ: Ивана Милошевић изабрана је за председника ШО „Свети Сава“. 

 

Тачка 2. 

Материјално-техничка и кадровска припремљеност школе за рад у школској 2022/2023. 

години 

Директорка је укратко изложила којим кадровским капацитетима и средствима располаже 

школа, да је неопходно нова средства уложити у  куповину табли. Ивана Марковић наводи 

да је школа у јако лошем стању, плафон отпада, зидови су оронули и ижврљани. Појавили 

су се мишеви, чак се прошле године и водена змија нашла у тоалету, табле су дотрајале, 

рачунари стари и тешки за рад. Директорка истиче да је два пута спровођен процес 

дератизације и да је Град определио средства за реконструкцију школе. 

 

Тачка 3. 

Формирање Стручног актива за развојно планирање 

Предложени чланови Стручног актива за развојно планирање: 

Бранкица Виторовић, наставник разредне наставе 

Ивана Марковић, професор српског језика 

Јелена Вукичевић Радојчић, професор руског језика 

МаринелАрдељан, наставник разредне наставе 

Јована Миленковић, директор школе 

АлехандраГаздић, представник локалне самоуправе 

Весна Зец, наставник разредне наставе 

Сузана Крчмар, педагог 

Марко Букуров, родитељ 

Чланови Школског одбора једногласно су усвојили предлог чланова за формирање 

стручног актива за развојно планирање и донели 

ОДЛУКУ: Усваја се предлог чланова за формирање стручног актива. 

 

Тачка 4. 

Усвајање Извештаја о годишњем раду школе за 2021/2022. годину 

Члановима је укратко предочен извештај о годишњем раду школе. Бранко Милић имао је 

осврт на успех ученика на завршном испиту, као и на успех на такмичењима. Истиче да би 

волео да види упоредни резултат у школи и на завршном испиту. Наглашава да је 

Правилник о награђивању ученика јако лош, да је систем бодовања произвољан и да је у 

правном смислу лош. Александра Бошковић наводи да је смањен број првака, да је ове 

године уписан 101 ученик и да је довољно да се 10 ученика испише да мора да се ради 

реорганизација на 3 одељења. Сенка Влатковић наводи да би волела да види резултате 



напредовања исподпросечних ученика.  

Чланови школског одбора већином гласова усвојили су Извештај о годишњем раду школе 

за 2021/2022. годину, са 6 гласова ЗА и 1 УЗДРЖАН члан и донели. 

ОДЛУКУ: Усваја се Извештај о годишњем раду школе за 2021/2022. годину. 

 

Тачка 5. 

Усвајање Извештаја о раду директора школе за школску 2021/2022. годину. 

Директорка је у кратки цртама представила свој извештај о раду за школску 2021/2022. 

годину. 

Чланови школског одбора једногласно су усвојили Извештај о раду директора школе за 

школску 2021/2022. годину и донели  

ОДЛУКУ: Усваја се Извештај о раду директора школе за школску 2021/2022. годину. 

 

Тачка 6. 
Извештај о самовредновању 

Помоћник директора Татјана Перишић у кратким цртама је упознала чланове Одбора са 

садржајем извештаја и навела да је укупна оцена 4, што представља најбољу оцену и да 

ове године почиње нови циклус екстерне евалуације.  

Школски одбор је једногласно усвојио извештај и донео  

ОДЛУКУ: Усваја се Извештај о самовредновању за школску 2021/2022. годину. 
 

Тачка 7. 
Усвајање извештаја о стручном усавршавању 

Директорка је навела да су одржани бројни семинари у просторијама школе и ван ње. 

Организоване су активности у циљу унапређивања рада наставника. Ивана Марковић је 

нагласила да треба да се организују семинари који се бодују и који су корисни 

наставницима. Сенка Влатковић Одавић наглашава да је важно да организација буде 

транспарентна и да се зна ко су организатори и ко финансира семинаре. 

Школски одбор једногласно је усвојио Извештај о стручном усавршавању за школску 

2021/2022. годину и донео 

ОДЛУКУ: Усваја се Извештај о стручном усавршавању за школску 2021/2022. годину. 

 

Тачка 8. 

Доношење Годишњег плана рада школе за школску 2022/2023. годину 

Помоћник директора Татјана Перишић представила је План рада за школску 2022/2023. 

годину. 

Ивана Марковић је истакла да наставници нису добили решења о 40-о часовној радној 

недељи. Александра Бошковић наводи да постоји проблем са распоредом часова јер неки 

од главних предмета ученицима су по распореду 7. час. Директор Јована Миленковић је 

истакла да ће решења о 40-о часовној радној недељи бити подељена након усвајања 

Годишњег плана рада школе. У вези са распоредом истиче да ученици имају велики број 

активности које треба да уђу у распоред. 

Школски одбор већином гласова усвојио је Годишњи план рада школе за школску 

2022/2023. годину са 5 гласова ЗА и 2 УЗДРЖАНА и донео 

ОДЛУКУ: Усваја се Годишњи план рада школе за школску 2022/2023. годину. 

 

Тачка 9. 

Доношење Плана стручног усавршавања за школску 2022/2023. годину 

Школски одбор је једногласно усвојио План стручног усавршавања за школску 2022/2023. 

годину и донео 

ОДЛУКУ: Усваја се План стручног усавршавања за школску 2022/2023. годину. 

 



Тачка 10. 

Доношење Плана о самовредновању рада школе за 2022/2023. годину 

Школски одбор је једногласно усвојио План о самовредновању рада школе за 2022/2023. 

годину и донео 

ОДЛУКУ: Усваја се План о самовредновању рада школе за 2022/2023. годину. 

 

Тачка 11. 

Давање сагласности за издавање школског простора 

Александра Бошковић је против уколико новац од издавања школа уложи у неки пројекат 

и тај новац не троши. Директорка појашњава да се за коришћење средстава тражи 

сагласност секретаријата Града Београда на предлог ШО.  

Школски одбор једногласно је дао сагласност за издавање школских просторија, по истој 

цени као прошле године и донео 

ОДЛУКУ: Дозвољава се издавање школских просторија. 

 

Тачка 12. 

Усвајање Правилника о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за 

време боравка у школи и свих активности које организује школа 

Александра Бошковић износи примедбу да правилник предвиђа да школа организује 

лекарски преглед пред рекреативну наставу и предлаже да се формулација промени да се 

ученици упућују на лекарски преглед. 

Школски одбор једногласно је усвојио Правилник са предложеном изменом мерама и 

поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које 

школа организује. 

 

Тачка 13. 

Разно 

Сенка Влатковић Одавић поставља питање везано за начин избора дестинација 

рекреативне наставе. За прва четири разреда одабрани све планински предели, октобар и 

новембар нису погодно време за такве дестинације, те је занима критеријум избора, да ли 

је у вези са градивом које ученици прелазе те служи проширивању и утврђивању наученог 

или се бирају насумично. Директорка је навела да наставници бирају дестинацију на којој 

ће се ове године одржати НУП и екскурзије узимајући у обзир у узраст ученика, 

корелацију са наставним садржајем, водећи рачуна о томе да се дестинације за одређену 

генерацију не понављају. 

 

Седница је завршена у 22.20 часова. 

 

 

Записник водила секретар школе                       ПРЕДСЕНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

____________________ _________________________  

 

Даница Влајић                                                            Ивана Милошевић 

 

 


