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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 22.   ЕЛЕКТРОНСКЕ СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ВУК 

КАРАЏИЋ“ У СУРДУЛИЦИ,  одржане дана  16. 07. 2021. године, са почетком  

у 17,00 часова 

 

               Седници су присуствовали сви чланови Школског одбора, председник  

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

Станковић, Миљана Клејић, Добрила Стојковић, Александра Ташић Иванов, Жаклина 

Станојковић и  Микан Илић.  

Поред присутних чланова Школског одбора  електронској седници је 

присуствовao 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 су 

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

одлучивање и  предлаже следећи  

ДНЕВНИ РЕД:  
1. Усвајање Записника са 21.  седнице Школског одбора; 

2. Доношење Одлуке Школског одбора о измени Финансијског плана ОШ „Вук 

Караџић“ у Сурдулици за 2021. годину у делу „Пројекти“ - на конту 511411 за 

плаћање услуга израде пројектне документације на иновирању и допуни постојећег 

Пројекта за извођење (ПЗИ) за реконструкцију и побољшање енергетске 

ефикасности објекта ОШ "Вук Караџић" у Сурдулици, као и имплементирање свих 

измена и допуна у Идејни пројекат (ИДП) за исходовање Решења за извођење 

радова по чл. 145. Закона о планирању и изградњи, у износу од 730.000,00 динара. 

3. 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  претходне 21. седнице Школског одбора у 

електронској форми и  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 21.  СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА, 

ОДРЖАНЕ  30. 06. 2021. ГОДИНЕ 

 

2) Председник прелази на другу тачку дневног реда и шаље свим присутним 

члановима пројектни задатак и допис због чега је нужно покренути поступак за набавку 
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услуга израде пројектне документације на иновирању и допуни постојећег пројекта за 

реконстукцију и побољшање енергетске ефикасности објекта школе. Због тога морамо 

од постојећих и одобрених средстава у Финансијском плану за 2021. годину да 

преусмеримо средства од превоза ученика на конто за пројекте у износу од 730.000,00 

динара и донесемо такву одлуку. (у прилогу је послат пројектни задатак и допис  у 

електронској форми).  

Председник даје реч директору школе Драгани Нешић. 

      Директор школе: „Добар дан и хвала вам што сте издвојили времена за ову седницу.  

У договору са председником скупштине морали смо да закажемо хитну седницу 

Школског одбора ради добијања сагласности за измену финансијског плана и плаћање 

додатних трошкова за Пројекат реконструкције школе и уређења школског дворишта.  

Будући да има измена у вези са Пројектом, јављају се додатни трошкови од 730.000,00 

динара које потражује пројектант, и то: 

- За обједињавање пројеката за реконструкцију школе и уређења школског дворишта; 

- За постављање окна лифта; 

- За нову лифтну конструкцију-машинска инсталација; 

- За измену комплетне конструкције крова (првобитно је било 30%); 

- Пројекат за одвођење атмосферских вода и дренажу; 

- Израда елабората са проценама очекиваних резултата. 

То није ушло у првобитни пројекат 2019.године, а то тражи Канцеларија за управљање 

јавним улагањима, 

Пројекат је у финалној фази и очекујемо да буде готов за 15 до 20 дана. 

Како не можемо да чекамо ребаланс буџета и нову скупштину, добила сам сагласност 

председника скупштине да ћемо за нове трошкове од септембра добити ребаланс. 

Потребна нам је ваша одлука за имену финансијског плана за 2021. годину“. 

 Председник се захваљује директору што је упознала чланове Школског одбора 

са свим детаљима у вези одлуке коју је потребно донети и стваља на гласање предлог за 

доношење овакве одлуке. 

 Након гласања једноглано је донета: 

  
О Д Л У К А 

Одобрава се измена Финансијског плана ОШ „Вук Караџић“ у Сурдулици за 2021. 

годину  у делу „Пројекти“ - на конту 511411  за плаћање услуга иновирања и допуни 

постојећег Пројекта за извођење (ПЗИ) за реконструкцију и побољшање енергетске 

ефикасности објекта ОШ "Вук Караџић" у Сурдулици, као и имплементирање свих 

измена и допуна у Идејни пројекат (ИДП) за исходовање Решења за извођење радова по 

чл. 145. Закона о планирању и изградњи, у износу од 730.000,00 динара  са  ПДВ-ом, 

прерасподелом испланираних  средстава са позиције „Превоз ученика“ и конта 422411 

на позицију „Пројекти“, на конту 511411,  без додељивљања апропријатице а на основу 

одобрења Скупштине општине Сурдулица. 

    

3) Председник прелази на трећу тачку дневног реда, на текућа питања. Пошто 

нема питања и предлога председник  закључује електронску седницу.   

 

       Седница је завршена у 17.40 ч.   

 

 Записничар,          Председник Школског  одбора  

 

 ________________               М.П.     ___________________ 

 (Јелена Богдановић)                (Негован  Вучковић) 

       


