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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 

 

З А П И С Н И К 

СА 18.   СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ВУК КАРАЏИЋ» У СУРДУЛИЦИ,  

одржане дана  25. 01. 2021. године, са почетком  у 16,00 часова,  у   школској 

библиотеци 

 

               Седници присуствују председник Школског одбора Негован Вучковић и 

чланови: Драгутин Станковић, Добрила Стојковић, Александра Ташић Иванов, 

Жаклина Станојковић и  Микан Илић. Одсутни су: Марија Рамановић, Миљана Клејић 

и Оливера  

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

школе,  Драгана Нешић, председник синдиката школе, Зоран Јовановић и Јелена 

Богдановић, секретар. 

 Послове записничара на овој седници обавља секретар. 

            Председник Школског одбора отвара седницу и констатује да је присутно 6 

чланова Школског одбора и да постоји кворум за одлучивање и  предлаже следећи 

 

ДНЕВНИ РЕД:  

1. Усвајање Записника са 17. седнице Школског одбора; 

2. Разматрање и усвајање Извештаја комисије о попису за 2020. годину; 

3. Доношење Годишњег Плана јавних набавки ОШ „Вук Караџић“ у 

Сурдулици за 2021. година. 

4. Текућа питања; 

 
Председник Школског одбора ставља на гласање предложени дневни ред. 

Након гласања једногласно је усвојен предложени дневни ред.           

 

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

добили су по један примерак записника са 17. 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 17.  СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА, 

ОДРЖАНЕ ДАНА 28. 12. 2020. ГОДИНЕ 

 

2) Председник прелази на другу тачку дневног реда и даје реч представнику 

пописне комисије, Миљана Јанковић. 

Миљана чита Извештаје комисије о извршеном попису за 2020. годину, и то:  

Извештај о попису имовине и обавеза са стањем на дан 31. 12. 2020. године. 

(извештај у прилогу). Сви присутни су добили по један примерак Извештаја. Школски 

одбор разматрао је приложену документацију  о извршеном редовном  попису имовине 

и обавеза  са стањем на дан 31. 12. 2020. године. 
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После увида у пописне листе и краће дискусије,  председник ставља предлог о 

усвајању Извештаја о попису за 2020. годину  на гласање и након гласања једногласно 

се доноси 

О Д Л У К А 
о усвајању  Ивештаја о  попису имовине и обавеза са стањем на дан 31. 12. 2020. г. 

 

 3) Председник прелази на трећу тачку дневног реда и даје реч секретару  школе.  

 Секретар износи важеће законске нормативе  у вези израде Плана јавних 

набавки за 2021. годину. Образлаже да постоји законска обавеза школе да се план 

усвоји до 31. 01. 2021. године,  да је нацрт Плана јавних набавки за ову годину урађен 

на основу  Финансијског плана за 2021. годину. Обавеза је послодавца да План јавних 

набавки објави на новом порталу јавних набавки. Секретар чита Годишњи План јавних 

набавки ОШ „Вук Караџић“ у Сурдулици за 2021. годину. (у прилогу). 

Председник ШО ставља на гласање усвајање Годишњег Плана јавних набавки за 

2021. годину. Након гласања једногласно је донета  

О Д Л У К А 
о доношењу Годишњег Плана јавних набавки ОШ „Вук Караџић“ у Сурдулици,  

за 2021. годину 

 

 

4) Председник прелази на текућа питања и  даје реч директору школе. 

 Директор школе упознаје присутне да је пре нове године окречена подручна 

школа у Биновцу.  

 Директор: „Морали смо да окречимо ову школу. Зидови су били црни од дима 

јер се у учионицама ложе пећи на дрва. Подове су на многа места прогризли мишеви и 

документацију су почели да једу. Зато смо морали да зовемо Завод за јавно здравље и 

да уговоримо  са њима да ураде потребну дезинфексицју и дератитацију и да поставе  

лепак за мишеве. Сад је ова школа много лепаи деца се радују. Окречили смо и 

наставничку канцеларију уовој школи. Имамо проблем са просторијом у подручној 

школи у Сувојници која је намењена за будућу котларницу. Она се стално када су веће 

падавине пуни водом. Обратили смо се општини  и упознали их са проблемом који 

имамо. Одобрили су нам да одрадимо предмер и предрачун  потребних радове за 

санацију те просторије   и да износ потребних средства унесемо у Финансијски план за 

2021. годину. Такође морам да вас информишем да нам је пукла  канализациона цев у 

подручној школи у Алакинцу и фекалије су се излиле у једном делу школског 

дворишта. Одмах смо се обратили општини захтевом да нам дају сагласност за 

извођење радова на санацији водоводне и канализационе мреже и контактирали смо 

стручне људе из ЈП Водовод који су нам урадили предмер и предрачун радова и одма 

кренули са радовима. Што се прослaве Светог Саве тиче нећемо га славити у школи. 

Наручићемо славски колач и жито за цркву и донећемо га у школу. Деца неће да долазе 

у школу. Ораганизоваћемо on line презентацију на сајту школе и на you tube и тако 

ћемо обележити Дан Светог Саве. Светосавских награда неће бити, добили смо 

званичан допис из општине. Јесте да нека такмичења нису одржана, али су се зато нека 

деца баш потрудила и добили су завидна места и због тих ученика ми је искрено јако 

жао“. 

 Жаклина Станојковић: „Морам да се надовежем и мене је јако растужило због 

деце која су се баш потрудила на такмичењу “Дани ћирилице”. Већи део такмичења  је 

реализован. Ученици   очекују награде за свој труд и постигнуте резултате“. 

 Школски одбор је заузео став да актив директора треба да се обрати општини за 

захтевом  да преиначе своју одлуку и награде децу која су се такмичила и постигла 

пласмане. 
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Пошто нема више питања и предлога председник  закључује 18. седницу.  

 

            Седница је завршена у 16.50 ч.   

 

 

 

 Записничар,          Председник Школског  одбора  

 

 ________________               М.П.     ___________________ 

 (Јелена Богдановић)                (Негован Вучковић) 

       


