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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. 1481  ОД 08. 10. 2020. год. 

 

И З В О Д  И З  З А П И С Н И К А  

СА 15.   СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ВУК КАРАЏИЋ» У 

СУРДУЛИЦИ,  одржане дана  08. 10. 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, 

Жаклина Станојковић, Оливера Максимовић, Микан Илић и Александра Ташић 

Иванов.  

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

школе Драгана Нешић и  чланови комисије за избор директора, Ирена Антић, Светлана  Стојановић, 

Срђан Стојменовић,  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 

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

бих вам се што сте  извршили потребну дезинфекцију. 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 су присутни сви  

чланови Школског одбора,  укупно 9 чланова, и да постоји кворум за одлучивање и  

предлаже следећи 

ДНЕВНИ РЕД: 
1. Усвајање Записника са 14.  седнице Школског одбора; 

2. Разматрање извештаја комисије за избор директора  о спроведеном поступку за 

избор директора, који садржи достављену документацију кандидата и мишљење 

наставничког већа о кандидатима за избор директора са посебне седнице  одржане 

06. 10.  2020. године; 

3. Утврђивање  предлога за избор директора ОШ „Вук Караџић“ у Сурдулици, по 

конкурсу расписаном у недељном огласнику НСЗ „Послови“, 09. 09. 2020. године, 

након спроведеног поступка тајног гласања у складу са члановима 38 – 43 

Пословника о раду Школског одбора, дел.бр. 236 од 27. 02. 2018. године. 

 

          Председник Школског одбора ставља на гласање предложени дневни ред.  

           

Након гласања једногласно је усвојен предложени дневни ред. 

     1. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА - Усвајање Записника са 14.  седнице школског 

одбора; 

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

добили су по један примерак записника са 14. седнице школског одбора и након 

упознавања са садржином истог председник ставља исти на усвајање. 
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      Након гласања сви су гласали ЗА  и једногласно је донета 

 

О Д Л У К А 

О УСВАЈАЊУ ЗАПИСНИКА СА 14.  СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА, 

ОДРЖАНЕ ДАНА 15. 09. 2020. ГОДИНЕ 

 

2. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА  - Разматрање извештаја комисије за избор директора  

о спроведеном поступку за избор директора, који садржи достављену документацију 

кандидата, интервју са кандидатима,  мишљење Наставничког већа о кандидатима са 

посебне седнице  за избор директора школе, одржане  06. 10. 2020. године; 

 

 Председник школског одбора отвара другу тачку дневног реда и даје реч 

комисији за избор директора ОШ „Вук Караџић“ у Сурдулици. 

 

Председник комисије, Ирена Антић захваљује се свима. Додаје да су сви чланови 

комисије за избор директора присутни. Обавештава Школски одбор да је комисија 

успешно обавила све законом прописане обавезе. Захваљује се осталим члановима 

комисије на пожртвованости у раду, на показаној марљивости и савесности и додаје да 

је комисија због тога без икаквих  потешкоћа благовремено  и у складу са законом 

спровела поступак за избор директора школе.  

Председник комисије доставила је свим члановима Школског одбора по један  

примерак Извештаја о спроведеном поступку за избор директора, дел. бр.1474 од 08. 10. 

2020. године.  

Председник комисије чита Извештај (у прилогу). 

 

Председник ШО захваљује се комисији. Додаје да је комисија одлично обавила 

задатак који јој је Школски одбор дао. Сви присутни се слажу са председником.    
Председник школког одбора ставља на гласање усвајање извештаја. 

Након гласања једногласно је донета  

    

О Д Л У К А 
о усвајању Извештаја комисије за избор директора  о спроведеном поступку за 

избор директора, који садржи достављену документацију кандидата и 

мишљење наставничког већа о кандидату са посебне седнице  за избор 

директора, одржане 06. 10. 2020. године; 

 
 

3. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА -  Утврђивање  предлога за избор директора ОШ 

„Вук Караџић“ у Сурдулици, по конкурсу расписаном у недељном огласнику НСЗ 

„Послови“, 09. 09. 2020. године, након спроведеног поступка тајног гласања у складу 

са члановима 38 – 43 Пословника о раду Школског одбора, дел.бр.236 од 27. 02. 2018. 

године. 

 

Председник школског одбора отвара трећу тачку дневног реда.  

Председник је замолио секретара школе и комисију за избор директора да израде 

9 гласачких листића у истоветној форми у складу са Пословником о раду Школског 

одбора и  да тако израђене листиће предају председнику.  

Секретар и комисија за избор директора одлазе у канцеларију секретара школе, 

како би израдили и одштампали 9 истоветних листића. 

Председник наставља са радом и чита присутним члановима школског одбора 

чланове 38 – 43 Пословника о раду. 
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Председник констатује да је на  средини стола у Наставничкој канцеларији 

постављена гласачка кутија, да се параван за тајно гласање налази на крају наставничке 

канцеларији и да је школа обезбедила хемијску оловку за гласање.  

Комисија за избор директора предаје председнику школског одбора 9 

идентичних гласачких листића.  Председник их јавно пребројава, констатује да су сви 

гласачки листићи исти, да их има укупно 9  и потписује сваки листић који након тога 

оверава малим печатом школе. Председник дели листиће свим присутним члановима 

школског одбора.  Сваки члан приступа тајном гласању. Један по један члан Школског 

одбора, након што је добио листић од председника, одлази иза паравана и гласа, а 

након тога листић убацује у гласачку кутију. На крају гласа и председник школског 

одбора. Председник након тајног  гласања јавно отвара гласачку кутију и пребројава 

гласове.  Након јавног пребројавања  гласова председник објављује резултате.  

Председник: „Од укупно 9 гласачких листића искоришћено је 9 гласачких 

листића. Након пребројавања утврђено је да је 5  чланова Школског одбора заокружило  

број 1 испред имена и презиме канидата Драгане Нешић и гласало за предлог да 

Драгана Нешић буде директор ОШ „Вук Караџић“ у Сурдулици. Четири члана 

Школског одбора  су заокружила број 2 испред имена и презимена кандидата Данила 

Булатовића, кандидата за директора ОШ „Вук Караџић“ у Сурдулици. Председник 

објављује да је већина, укупно 5 чланова Школског одбора дало предлог   да за 

директора школе буде изабран кандидат Драгана Нешић. 

На основу тога, сходно члану 123 став 17 ЗОСОВ, Школски одбор ОШ „Вук 

Караџић“ у Сурдулици сачинио је образложену листу на којој се налазе оба пријављена 

кандидата, Драгана Нешић и  Данило Булатовић, који испуњавају услове за избор 

директора и доноси  

 

О Д Л У К У  

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕДЛОГА ДА КАНДИДАТ ДРАГАНА НЕШИЋ БУДЕ 

ИЗАБРАН ЗА ДИРЕКТОРА ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ У СУРДУЛИЦИ, ПО 

КОНКУРСУ РАСПИСАНОМ У НЕДЕЉНОМ ОГЛАСНИКУ НСЗ „ПОСЛОВИ“, 

09. 09. 2020. ГОДИНЕ 

 

 

       Седница је завршена у 19.15 ч.   

 

 

 

 

 

 

 Записничар,          Председник Школског  одбора  

 ________________               М.П.     ___________________ 

 (Јелена Богдановић)                (Негован Вучковић) 

      

 

 

 

  


