
 
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. 1065  од  26.  08.   2020. г. 

 

ИЗВОД ИЗ З А П И С Н И К А 

СА 13.   СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ВУК КАРАЏИЋ» У 

СУРДУЛИЦИ,  одржане дана  26. 08. 2020. године, са почетком  у 18,00 

часова,  у   наставничкој канцеларији   школе 

 

             Седници присуствују председник Школског одбора Негован Вучковић, и 

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

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

Максимовић. 

Поред  присутних чланова Школског одбора седници присуствују в.д.директора 

школе,  Дарагана Нешић, председник синдиката школе Зоран Јовановић, Јелена 

Богдановић, секретар. 

 Послове записничара на овој седници обавља секретар.  

            Председник Школског одбора Негован Вучковић отвара седницу и констатује да 

је   присутно 8 чланова  Школског одбора и да постоји кворум за одлучивање и  

предлаже следећи 

 

    ДНЕВНИ РЕД: 
1) Усвајање Записника са 12.  седнице Школског одбора; 

2)  Упознавање са Решењем о поновном расписивању конкурса за директора ОШ 

„Вук Караџић“ у Сурдулици МПНТР Број: 119-01-00067/2020-07/827 

3) Упознавање са Решењем о разрешењу Данила Булатовића, дужности директора 

ОШ „Вук Караџић“ у Сурдулици, МПНТР Број: 119-01-00067/2020-07/827/1 од 

24. 08. 2020. године. 

4) Доношење Одлуке о поновном расписивању конкурса за избор директора школе 

и образовању комисије  за избор директора сходно члану 123 став 10 и 11 

Закона о основама система образовања и васпитања. 

5) Упознавање са Решењем о именовању Драгане Нешић за вршиоца дужности 

директора ОШ  „Вук Караџић“ у Сурдлици МПНТР Број: 119-01-00067/2020-

07/827/2 од 24. 08. 2020. године; 

6) Упознавање са Записником о ванредном инспекцијском надзору  у  ОШ „Вук 

Караџић“ у Сурдулцици, бр.614-02-00795/ 2020-12 од 12. 08. 2020. године; 

7) Доношрење Решења Школског одбора о премештају  Драгане Нешић на радно место  

вршиоца дужности директора ОШ „Вук Караџић“ у Сурдулици, сходно члану 124 став 

2 Закона о основама система образовања и васпитања васпитања (Службени гласник 

РС број 88/2017, 27/2018, 10/2019 и  6/2020); 

8)  Информисање о одлуци Наставничког већа о моделу наставе у ОШ „Вук 

Караџић“ у Сурдулици у  школској 2020/2021. години; 

9)  Доношење Анекса  Школског програма за период од 2018/2019. – 2021/2022. 

године     у делу „План наставе и учења“ за ПРВИ РАЗРЕД, на основу члана 119 

став 1 тачка 2) Закона о основама система образовања и васпитања (Службени 

гласник РС број 88/2017, 27/2018, 10/2019 и  6/2020),  члана 27  Закона о 

основном образовању и васпитању (Службени гласник РС број 55/2013, 



201/2017, 27/2018 – др. закон и 10/2019) и Статута школе члан 44, став 1, тачка 

2), дел. бр.228 од 27. 02. 2018. године; 

10)  Именовање комисије за примопредају дужности  директора школе; 

11)  Извештај Комисије за бодовање са поступком проглашења запослених у ОШ 

„Вук Караџић“ у Сурдулици, којима је у школској 2020/2021. години делимично 

или потпуно престала потреба за њиховим радом; 

12) Информисање конкурсне комисије о реализацији конкурса за пријем педагога, 

чистачица, наставника математике, руског језика и васпитача на неодрђено 

време у ОШ „Вук Караџић“ у Сурдулици; 

13) Текућа питања; 

 

  

Након гласања једногласно је усвојен предложени дневни ред.    

 
1) Председник је отворио прву тачке дневног реда.   

Сви присутни чланови школског одбора добили су по један примерак 

записника са 12. седнице Школског одбора и након упознавања са садржином 

истог једногласно је  донета 

 

О Д Л У К А 

О УСВАЈАЊУ ЗАПИСНИКА СА 12.  СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА, 

ОДРЖАНЕ ДАНА 27. 07. 2020. ГОДИНЕ 

 

2)  Председник је отворио другу тачку дневног реда и дао је реч секретару 

школе. Секретар школе, Јелена Богдановић прочитала је решење о поновном 

расписивању конкурса за директора ОШ „Вук Караџић“ у Сурдулици МПНТР Број: 

119-01-00067/2020-07/827. 

3)  Председник је отворио трећу тачку дневног реда и дао  реч секретару  школе. 

Секретар школе, Јелена Богдановић прочитала је решење о разрешењу Данила 

Булатовића, дужности директора ОШ „Вук Караџић“ у Сурдулици, Број: 119-01-

00067/2020-07/827/1 од 24. 08. 2020. године и упознала чланове Школског одбора са 

садржином истог. (решење у прилогу). 

4)  Председник је отворио четврту тачку дневног реда и дао је реч секретару 

школе. 

Секретар школе информисао је Школски одбор да  на основу Решења о 

поновном расписивању конкурса Број:119-01-00067/2020-07/827, Министарства 

просвете, науке и технолошка развоја РС,   и члана 119  став 1, тачка 6) , чл. 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), као и  члана 44 став 1 тачка 

16)  Статута ОШ „Вук Караџић“ у Сурдулици, Дел. број 228 од 27. 02. 2018. године,   да 

је Школски одбор ОШ „Вук Караџић“ у Сурдулици, надлежан за доношење одлуке о 

поновном расписивању конкурса. 

Председник ШО  ставља на гласање  предлог за доношење ове одлуке. Након 

гласања једногласно је донета  

 

О  Д  Л  У  К  А 

О ПОНОВНОМ РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР 

ДИРЕКТОРА ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ У СУРДУЛИЦИ, НА 

МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ 

 
  



 

Секретар школе је такође додала да је потребно  да сходно  члану 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),  да Школски одбор донесе 

одлуку о образовању комисије за избор директора школе.  

Орган управљања образује комисију за избор директора (у даљем тексту: Комисија) 

која има непаран број чланова и спроводи поступак за избор директора, и то: обраду 

конкурсне документације, утврђује испуњеност законом прописаних услова за избор 

директора, обавља интервју са кандидатима и прибавља мишљење васпитно-

образовног, наставничког, односно наставничког и педагошког већа о пријављеним 

кандидатима. Обавезне чланове Комисије чине по један представник из реда 

наставника разредне наставе, наставника предметне наставе и ненаставног особља.  

На основу свега председник ШО предложио је из својих редова Марију Рамановић и 

Александру Ташић Иванов. Остали чланови Школског одбора предлажу наставницу 

Ирену Антић, учитеља Светлану Стојановић и Срђана Стојменовића, предтавника 

ненаставног особља.  

Председник ставља на гласање предлог да се горе предложени кандидати именују за 

чланове комисије за избор директора школе. 

Након гласања једногласно је донета   

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

од 4 године 
 

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

Конкурса за избор директора ОШ „Вук  Караџић“ у Сурдулици,   у следећем саставу:  

1) Ирена  Антић,  представник предметне наставе  

2) Светлана Стојановић, представник разредне наставе  

3) Срђан Стојменовић,  представник ненаставног особља   

4) Александра Ташић Иванов, представник Школског одбора (именована 

на предлог Локалне самоуправе)  

5) Марија Рамановић, представник Школског одбора (именована на 

предлог Савета родитеља из реда родитеља);  

 

5)  Председник прелази на пету тачку дневног реда - Упознавање са решењем о 

именовању Драгане Нешић за вршиоца дужности директора ОШ  „Вук Караџић“ у 

Сурдлици, Број: 119-01-00067/2020-07/827/2 од 24. 08. 2020. године; 

 

Председник Школског одбора дао је реч секретару школе. Секретар школе, 

Јелена Богдановић прочитала је решење о именовању и упознала чланове Школског 

одбора  са садржином истог. (решење у прилогу). 

Сви присутни чеситали су новоименованој директорки честитали именовање на 

функцију в.д.директора школе и пожелели јој успех у раду и успешну пословну 

сарадњу. 

 

6) Председник прелази на шесту тачку дневног реда - Упознавање са Записником о 

ванредном инспекцијском надзору  у  ОШ „Вук Караџић“ у Сурдулцици, бр.614-02-00795/ 

2020-12 од 12. 08. 2020. године;  
 

Председник Школског одбора дао је реч секретару школе. Секретар школе, Јелена 

Богдановић прочитала је Записник и упознала чланове Школског одбора  са садржином 

истог. (запсиник у прилогу). 

 



7)   Председник прелази на седму тачку дневног реда - Доношење Решења Школског 

одбора о премештају  Драгане Нешић на радно место  вршиоца дужности директора 

ОШ „Вук Караџић“ у Сурдулици, сходно члану 124 став 2 Закона о основама система 

образовања и васпитања васпитања (Службени гласник РС број 88/2017, 27/2018, 

10/2019 и  6/2020); 

 

Председник Школског одбора дао је реч секретару школе. Секретар школе 

упознала је чланове Школског одбора са радно правним статусом директора, сходно 

члану 124 став 2 ЗОСОВ и да у случају Драгане Нешић Школски одбор доноси Решење 

о њеном премештају са места наставника српског језика на место в.д.директора школе. 

Напомиње да јој радно место наставника српског језика мирује за време док обавља 

функцију в.д.директора школе. (у прилогу: модел решења о премештају). 

 

8) Председник прелази на осму тачку дневног реда - Информисање о одлуци 

Наставничког већа о моделу наставе у ОШ „Вук Караџић“ у Сурдулици у  школској 

2020/2021. години. 

 

Председник Школског одбора даје реч в.д. директору школе  Драгани Нешић. 

Драгана упознаје присутне са Одлуком Наставничког већа о моделу наставе у школи. (у 

прилогу). 

 

9) Председник прелази на девету тачку дневног реда - Доношење Анекса  Школског 

програма за период од 2018/2019. – 2021/2022. године     у делу „План наставе и учења“ 

за ПРВИ РАЗРЕД, на основу члана 119 став 1 тачка 2) Закона о основама система 

образовања и ва Анекса  Школског програма за период од 2018/2019. – 2021/2022. 

године     у делу „План наставе и учења“ за ПРВИ РАЗРЕД, спитања (Службени 

гласник РС број 88/2017, 27/2018, 10/2019 и  6/2020),  члана 27  Закона о основном 

образовању и васпитању (Службени гласник РС број 55/2013, 201/2017, 27/2018 – др. 

закон и 10/2019) и Статута школе члан 44, став 1, тачка 2), дел. бр.228 од 27. 02. 2018. 

године; 

 

Председник Школског одбора даје реч в.д. директору школе  Драгани Нешић.  

В. д. директора  упознаје присутне са изменом у Школском програму која се 

односи на Пројектну наставу у првом разреду која се брише а уводи се Дигитани свет.  

(у прилогу). Након краћег разматрања једногласно је донета  

 

О Д Л У К А 

О ДОНОШЕЊУ АНЕКСА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА  2018/2019. – 

2021/2022. године    у делу „План наставе и учења“ за ПРВИ РАЗРЕД, и уместо 

Пројектне наставе у првом разреду  уводи се Дигитални свет у школској 2020/2021. 

години; 

 

10)  Председник прелази на десету тачку дневног реда – Именовање комисије за 

примопредају дужности  директора школе; 

 

Председник отвара десету тачку дневног реда и даје рећ секретару школе. 

Секретар школе упознаје присутне да је потребно именовати комисију која ће 

извршити примопредају директора школе и сачинити записник о томе. На предлог 

присутних чланова једногласно је донета  

 

О Д Л У К А 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈИ ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ У СЛЕДЕЋЕМ САСТАВУ: 



ВЕРИЦА ЈОВАНОВИЋ, председни комисије – шеф рачуноводства школе 

ЖАКЛИНА СТАНОЈКОВИЋ, члан – наставник српског језика 

ЈЕЛЕНА БОГДАНОВИЋ, члан – секретар школе 

 

11) Председник прелази на једанаесту тачку дневног реда - Извештај Комисије за 

бодовање са поступком проглашења запослених у ОШ „Вук Караџић“ у Сурдулици, 

којима је у школској 2020/2021. години делимично или потпуно престала потреба за 

њиховим радом; 

 

 Председник даје реч секретару школе. Секретар чита Извештај о спроведеном 

поступку бодовања. (у прилогу); 

 

12) Председник прелази на дванаесту тачку дневног реда - Информисање конкурсне 

комисије о реализацији конкурса за пријем педагога, чистачица, наставника 

математике, руског језика и васпитача на неодрђено време у ОШ „Вук Караџић“ у 

Сурдулици; 

 Секретар школе поднео је Извештај о пријему у стални радни однос по 

расписаном конкурсу педагога са 100% радног времена, две чистачице са по 100% 

радног времена и наставника математике са 77% радног времена. Секретар додаје да 

конкурс за пријем наставника руског језика мора да се  понови из разлога што се није 

јавио ниједан кандидат који испуњава услове конкурса у погледу степена стручне 

спреме. Конкурс за пријем васпитача такође није реализован јер је усвојена жалба 

пријављеног кандидата на решење о избору, па ће се и тај конкурс поново расписати. 

 (Извештај у прилогу). 

  

     13) Председник прелази на текућа питања. 

         Пошто нема питања и предлога председник се захваљује свима и закључује  13. 

седницу. 

        

      Седница је завршена у 18.55 ч.   

 

 

 Записничар,          Председник Школског  одбора  

 ________________               М.П.     ___________________ 

 (Јелена Богдановић)                (Негован Вучковић) 

       


