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ШКОЛСКИ ОДБОР 

ОШ «ВУК КАРАЏИЋ» 

УЛ. ЈАДРАНСКА ББ 

17530 С У Р Д У Л И Ц А 

ТЕЛ/ФАКС: 017/815-950 

ДЕЛ.БР. 473   ОД 20. 05. 2020. год. 

 

З А П И С Н И К  

СА 10.   СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ВУК КАРАЏИЋ» У 

СУРДУЛИЦИ,  одржане дана  20. 05. 2020. године, са почетком  у 

12,00 часова,  у   Наставничкој канцеларији школе 

 
 

               Седници присуствују председник Школског одбора Негован Вучковић,  и 

чланови: Марија Рамановић, Драгутин Станковић, Миљана Клејић, Добрила Стојковић, 

Жаклина Станојковић, Александра Ташић Иванов и  Микан Илић. Одсутна је Оливера 

Максимовић. Она је оправдала своје одсуство. 

Поред присутних чланова Школског одбора седници присуствују директор 

школе,  Данило Булатовић, председник синдиката школе, Зоран Јовановић и Јелена 

Богдановић, секретар. 

 Послове записничара на овој седници обавља секретар. 

Председник Школског одбора: „Замолио би све присутне  да  не скидају маске и 

рукавице како би смо испоштовали мере опреза због и даље присутног корона вируса. 

Захвалио бих вам се што сте  дезинфекцију руку коришћењем  алкохолне пумпице на  

улазу у школу.  Такође Вас молим да поштујете прописану дистанцу и све горе 

наведене мере  због Ваше сигурности и сигурности свих нас. Удаљили смо  столице за 

седење на  дистанци  од два метра“. 

          Председник Школског одбора отвара седницу и констатује да је присутна већина 

чланова Школског одбора,  укупно 8 чланова, и да постоји кворум за одлучивање и  

предлаже следећи 

ДНЕВНИ РЕД:  

1. Усвајање Записника са 9.  седнице Школског одбора; 

2. Извештај директора школе о свом раду и раду школе у току ванредног стања; 

3. Упознавање  Школског одбора са одредбама члана 123. Став 6 Закона о основама 

система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 

10/2019, 27/2018 - др. Закон и  6/2020) којом је предвиђена обавеза расписивања 

конкурса за избор директора најраније шест  месеци, а најкасније четири месеца пре 

истека мандата директора и датумом истека мандата директору ОШ „Вук Караџић“ 

у Сурдулици, Данилу Булатовићу; 

4. Доношење Одлуке о расписивању конкурс за избор директора ОШ „Вук Караџић“ у 

Сурдулици, сходно члану 119 став 1 тачка 6) Закона о основама система образовања 

и васпитања, којим је прописана надлежност Школског одбора за расписивање 

конкурса за избор директора установе; 

5. Доношење Одлуке о образовању  комисије за избор директора, сходно члану 123 

става 10 и 11 Закона о основама система образовања и васпитања; 

6. Текућа питања; 

 

     1. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА - Усвајање Записника са 9.  седнице школског 

одбора; 
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         Председник отвара дискусију у вези прве тачке дневног реда.  Сви присутни 

добили су по један примерак записника са 9. електронске седнице школског одбора и 

након упознавања са садржином истог председник ставља исти на усвајање. 

      Након гласања сви су гласали ЗА  и једногласно је донета 

 

О Д Л У К А 

О УСВАЈАЊУ ЗАПИСНИКА СА 09.  СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА, 

ОДРЖАНЕ ДАНА 02. 04. 2020. ГОДИНЕ 

 

2. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА  - Извештај директора школе о свом раду и раду 

школе у току ванредног стања; 

 

Председник школског одбора отвара другу тачку дневног реда и даје реч директору 

школе. 

Директор школе поднео је Извештај о свом раду и раду школе у протеклом периоду.  

(Извештај у прилогу). 

 

Председник ШО захваљује се директору школе на овако исцрпном извештају. Сви 

присутни се слажу са председником.    
Председник школког одбора ставља на гласање усвајање извештаја директора. 

Након гласања једногласно је донета  

    

О Д Л У К А 
о усвајању извештаја директора школе о свом раду и раду школе у току ванредног 

стања; 

 
 

3. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА - Упознавање  Школског одбора са одредбама члана 123. 

Став 6 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 

88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. Закон и  6/2020) којом је предвиђена 

обавеза расписивања конкурса за избор директора најраније шест  месеци, а најкасније 

четири месеца пре истека мандата директора и датумом истека мандата директору ОШ 

„Вук Караџић“ у Сурдулици, Данилу Булатовићу; 

 

Председник отвара трећу тачку дневног реда и даје реч секретару школе. 

Секретар школе чита члана 123. Став 6 Закона о основама система образовања и 

васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. 

Закон и  6/2020) којом је предвиђена обавеза расписивања конкурса за избор директора 

најраније шест  месеци, а најкасније четири месеца пре истека мандата директора и 

информише присутне чланове школског одбора са  датумом истека мандата директору 

ОШ „Вук Караџић“ у Сурдулици, Данилу Булатовићу; 

       

4. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА – Доношење Одлуке о расписивању конкурс за 

избор директора ОШ „Вук Караџић“ у Сурдулици, сходно члану 119 став 1 тачка 6) 

Закона о основама система образовања и васпитања, којим је прописана надлежност 

Школског одбора за расписивање конкурса за избор директора установе; 

 

 

Председник школског одбора отвара четврту тачку дневног реда и даје реч 

секретару школе. Секретар чита делове Закона о основама система образовања и 

васпитања који се односе на поступак расписивања конкурса за избор директора школе 

и услове који се морају  тражити конкурсом, као и све појединости везане за поступак  

избора директора школе.   
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На основу  свега што је секретар школе изнела, председник ставља на гласање 

предлог за доношење одлуке о расписивању конкурса за директора школе.  

На основу члана  119  став 1, тачка 6)  и  члана 123. став  5 и 6  Закона о 

основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 

закон, 10/2019, 27/2018 - др. Закон и  6/2020), и члана 44 став 1 тачка 16)  Статута ОШ 

„Вук Караџић“ у Сурдулици, Дел. број 228 од 27. 02. 2018. године, Школски одбор  ОШ 

„Вук Караџић“ у Сурдулици, на 10. Седници, одржаној 20. 05. 2020. године  

једногласно доноси  

 

О  Д  Л  У  К  У 

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ОШ „ВУК 

КАРАЏИЋ“ У СУРДУЛИЦИ, НА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД 4 

ГОДИНЕ 

 
  У ОШ „Вук Караџић“ у Сурдулици потребно је расписати конкурс за избор 

директора школе на период од 4 године. 

  С обзиром да мандат директору ОШ „Вук Караџић“, Данилу Булатовићу, 

истиче 16. октобра 2020. године,  а у члану 123 став 6) Закона о основама система 

образовања и васпитања прописано је да се конкурс за избор директора расписује 

најраније шест месеци, а најкасније четири месеца пре истека мандата директора, 

то је Школски одбор на 10. седници, одржаној 20. маја 2020. године донео 

једногласну  одлуку  о расписивању конкурса за избор директора школе. 

-  ДИРЕКТОР ШКОЛЕ,  један извршилац  са пуним радним временом,  100% 

радног времена, на мандатни период од 4 године;  

- Конкурс се објављује у публикацији Националне службе за запошљавање 

„Послови“. 

- Конкурс спроводи Конкурсна комисија образована  од стране Школског одбора. 

 

5. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА – Доношење Одлуке о образовању  комисије за избор 

директора, сходно члану 123 става 10 и 11 Закона о основама система образовања и 

васпитања; 

Председник отвара пету тачку и даје реч секретару школе. 

Секретар упознаје школски одбор са чланом 123 став 10 и 11 ЗОСОВ.  

Председник ставља предлог за донођење одлуке на гласање. 

           На основу чланова 123. став 10 и 11 Закона о основама система образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС“, бр.88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019, 27/2018-др.закон и 

6/2020),  Школски одбор ОШ „Вук Караџић“ у Сурдулици, на десетој седници одржаној 

дана 20. маја 2020. године,  донео  је  једногласну  

О Д Л У К У  
о образовању  конкурсне комисије за избор директора школе на мандатни период 

од 4 године 
 

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Конкурсна комисија ОШ „Вук Караџић“ у Сурдулици за 

спровођење Конкурса за избор директора ОШ „Вук  Караџић“ у Сурдулици,   у 

следећем саставу:  

1) Драгана  Нешић,  представник предметне наставе  

2) Виолета Станковић, представник разредне наставе  

3) Славица Мијаиловић, представник ненаставног особља   

4) Александра Ташић Иванов, представник Школског одбора (на предлог 

локалне самоуправе)  



10. седница Школског одбора ОШ „Вук Караџић“ у Сурдулици,20. маја 2020. год. 

4 

5) Марија Рамановић, представник Школског одбора (именована из реда 

родитеља);  
Конкурсна комисија: 

- Врши обраду конкурсне документације;  

- Утврђује испуњеност услова за избор директора из члана 122. став 5 Закона о 

основама система образовања и васпитања; 

- Обавља интервју  са кандидатима; 

- Прибавља мишљење Наставничког већа о пријављеним кандидатима; 

- Сачињава Извештај о спроведеном поступку за избор директора, који садржи 

достављену документацију кандидата и потребна мишљења и доставља их органу 

управљања у року од осам дана од дана завршетка поступка. 

 

6. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА – Текућа питања; 

 

Председник прелзи на текућа питања.  

 

Пошто нема питања и предлога председник заључује 10. седницу. 

 

                  Седница је завршена у 13.05 ч.   

 

 

 

 Записничар,          Председник Школског  одбора  

 ________________               М.П.     ___________________ 

 (Јелена Богдановић)                (Негован Вучковић) 

      

 

 

 

  


