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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 

Деловодни број:  351    
од 31. 03. 2021. године 

З А П И С Н И К 

СА 20.   ЕЛЕКТРОНСКЕ СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ВУК 

КАРАЏИЋ“ У СУРДУЛИЦИ,  одржане дана  31. 03. 2021. године, са почетком  

у 18,00 часова 

 

               Седници присуствују сви чланова Школског одбора, председник  Негован 

Вучковић и чланови: Оливера Максимовић, Марија Рамановић, Драгутин Станковић, 

Миљана Клејић, Добрила Стојковић,  Жаклина Станојковић, Микан Илић  и Аксандра 

Ташић Иванов. 

Поред присутних чланова Школског одбора  електронској седници је 

присуствовaо директор школе,  Драгана  Нешић,  председник синдиката школе, Зоран 

Јовановић и Јелена Богдановић, секретар. 

 Послове записничара на овој седници обавља секретар. 

            Председник Школског одбора отвара електронску  седницу и констатује да 

седници  присуствује свих девет  чланова Школског одбора и да постоји кворум за 

одлучивање и  предлаже следећи  

 

Дневни  ред: 
1. Усвајање Записника са 19.  седнице Школског одбора; 

2. Упознавање Школског одбора са Решењем о именовању Драгане Нешић за 

директора ОШ „Вук Караџић“ у Сурдулици, Број: 119-01-00067/2021-07/827 од 10. 

03. 2021. године; 

3. Упознавање са предлогом Савета родитеља о именовању једног представника 

родитеља у Школски одбор, утврђеним тајним гласањем на другој седници од  29. 

03. 2021. године; 

4. Информисање Школског одбора о измени Финансијског плана школе за 2021. 

годину у износу од 150.000,00 динара без ПДВ-а, односно  180.000,00 динара са 

ПДВ-ом, потребној  за плаћање  корекције пројекта за уређење спортских терена и 

школског дворишта Пројектног бироа „Форма антика“ из Ниша; Доношење Одлуке 

о апропријацији финансијског плана и увећању истог за горе наведени износ или 

Одлуке о измени постојећег плана без додељивљања апропријатице  прерасподелом 

испланираних  средстава; 

5. Текућа питања; 

 

Председник Школског одбора  поставља анкету на вибер групи  и моли присутне да 

потвде своје присуство. Након што су сви потврдили своје присуство, председник 

поставља позивницу   са предложеним дневним редом и ставља дневни ред на гласање. 

Након гласања једногласно је усвојен предложени дневни ред.           
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1) Председник отвара дискусију у вези прве тачке дневног реда.  Сви присутни добили 

су по један примерак записника  са  претходне 19. 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 19.  СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА, 

ОДРЖАНЕ  26. 02. 2021. ГОДИНЕ 

 

2) Председник прелази на другу тачку дневног реда и свима прослеђује решење 

о именовању Драгане Нешић за директора ОШ „Вук Караџић“ у Сурдулици, Број: 119-

01-00067/2021-07/827 од 10. 03. 2021. године; 

Школа је одмах по пријему решења извршила депоновање потписа у 

Привредном суду у Лесковцу и променила функицје в.д. директора на функцију 

директора у Републички завод за статистику у Лесковцу. 

        

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

 Јелена: „Знате да смо били у обавези да извршимо замену члана Школског 

одбора Драгутина Станковића, јер му је престао основ по коме је он именован у Савет 

родитеља. Пошто је Драгутин представљао интересе родитеља у школски одбор, оног 

тренутка када је његово дете завршило осми разред, престао је и основ за  чланство. У 

понедељак, 29. 03. 2021. године одржали смо Савет родитеља и утврђен је предлог 

једног родитеља, Дулета Трајковића за  члана Школског одбора. Спроведен је поступак 

тајног гласања и родитељи су предложили три кандидата: Станковић Ђорђа, Татјану 

Станковић и Трајковић Дулета.  Ђорђе је имао 8 гласова, Татјана 9, док је Дуле имао 18 

гласовa и задобио поверење Савета Родитеља да буде њихов представник. Школа је у 

обавези да поднесе Скупштини општине Сурдулица захтев за разрешење Драгутина 

Станковића и именовање у Школски одбор Дулета Трајковића.“ 

 Директорка се захваљује Драгутину Станковићу на изузетној досадашњој 

сарадњи. 

 Такође се сви присутни захваљују Драгутину и имају само речи хвале. 

 Драгутин се захваљује свима на лепим речима и жели свима успех  и све најбоље 

у даљем раду. 

 4) Председник прелази на четврту тачку дневног реда и даје реч директору 

школе. 

 Директор: „Добар дан и у моје име. Обавештавам вас да школа од 2019. године 

има урађен Пројекат за реконструкцију објекта- централне школе који чека на измене 

од стране пројектанта како би могао да буде усвојен од стране Канцеларије за 

управљање јавним улагањима. Тражили су нам и Пројекат за уређење дворишта. Школа 

има урађен пројекат из 2018.године-ИПА пројекат који тада није прошао. Како не 

бисмо радили нови и плаћали нових 1,5-2 милиона динара, добили смо препоруку 

КУЈУ да искористимо тај Пројекат са извесним корекцијама. Контактирала сам 

Пројектни биро ,,Форма антика" из Ниша који је 2018.год.радио Пројекат и добила мејл 

са износом неопходним да би извршили измене. Шаљем вам и тај Допис да видите. Од 

начелнице за финансије сам око 17 h добила упутство да можемо да извршимо измену 

Финансијског плана како бисмо платили 180.000,00 динара за корекције Пројекта, а да 

је неопходно да ви, Школски одбор, усвојите одлуку о измени Финансијског плана, која 

даље иде на Скупштину. Ево Дописа, а Јелена ће поставити анкету за гласање“. (у 

прилогу  је постављен допис). 

 Секретар: „Директорка вас је детаљно информисала. Да би извршили измену у 

финансијском плану, морате да донесете одлуку о измени финансијског плана за износ 

од 150.000,00 динара без ПДВ-а, тј. 180.000,00 динара са ПДВ-oм. Мораћемо да на 
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одређеним контима смањимо планиране износе како бисмо обезбедили потребна 

средства за плаћање Пројектном бироу Форма антика из Ниша“. 

Председник ШО ставља на гласање доношење ове одлуке. Након гласања 

једногласно је донета  

 О Д Л У К У 
 Одобрава се измена Финансијског плана ОШ „Вук Караџић“ у Сурдулици за 

2021. годину  у делу „Пројекти“ - на конту 511411 за плаћање услуга корекције 

израђеног пројекта за уређење спортских терена и школског дворишта Пројектном 

бироу „Форма антика“ из Ниша у износу од 150.000,00 динара без ПДВ-а, односно 

180.000,00 динара са ПДВ-ом, прерасподелом испланираних  средстава,  без 

додељивљања апропријатице а на основу одобрења Скупштине општине Сурдулица. 

 

 

 5) Председник прелази на текућа питања. 

 Пошто није било питања и предлога председник  закључује 20. седницу.  

 

            Седница је завршена у 18.36 часова.  

 

 

 

 

 

 Записничар,          Председник Школског  одбора  

 

 ________________               М.П.     ___________________ 

 (Јелена Богдановић)                (Негован  Вучковић) 

       


