
 

 
     ШКОЛСКИ ОДБОР 

     ОШ «ВУК КАРАЏИЋ» 

    УЛ. ЈАДРАНСКА ББ 

    17530 С У Р Д У Л И Ц А 

    ТЕЛ/ФАКС: 017/815-950 

    Делoводни број: 188 

    од 28. 02.2022. године 

 

З А П И С Н И К  

СА 27.   СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ВУК КАРАЏИЋ» У 

СУРДУЛИЦИ,  одржане дана  25.  02. 2022. године са почетком  у 16,00 часова,  

у   наставничкој канцеларији   школе 

 

             Седници присуствују председник Школског одбора Негован Вучковић, и 

чланови  Добрила Стојковић, Александра Ташић Иванов,  Марија Рамановић и  

Жаклина Станојковић. Одсутни су: Микан Илић, Дуле Трајковић и Оливера 

Максимовић. 

Поред  присутних чланова Школског одбора седници присуствују директор 

школе,  Дарагана Нешић,  помоћник директота  Ненад  Ђорђевић, председник синдиката 

школе Зоран Јовановић, Јелена Богдановић, секретар и два представника Ученичког 

парламента, Ива Цветковић  и Анђела Новковић. 

 Послове записничара на овој седници обавља секретар.  

            Председник Школског одбора Негован Вучковић отвара седницу и констатује да 

је присутно 6 чланова Школског одбора и да постоји кворум за одлучивање и  предлаже 

следећи 

    ДНЕВНИ РЕД: 
1. Извештај Усвајање Записника са 26.  седнице Школског одбора; 

2. Извештај о раду директора у протеклом периоду; 

3. Разматрање и усвајање Извештаја о финансијском пословању школе у 2021. години 

– Завршног рачуна (Годишњег обрачуна) за 2021. годину; 

4. Доношење Статута ОШ „Вук Караџић“ у Сурдулици (усклађивање са  изменама и 

допунама Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 

РС“, бр.88 од 29.09.2017, 27 од 06.04.2018. – др. Закони, 10 од 15. 02. 2019, 6 од 

24.01.2020. и 129 од 28. 12. 2021.); 

5. 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 

26. седнице Школског одбора и након упознавања са садржином истог једногласно је  

донета 

О Д Л У К А 

О УСВАЈАЊУ ЗАПИСНИКА СА 26.  СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА, 

ОДРЖАНЕ ДАНА 28. 01. 2022. ГОДИНЕ 

 



2)  Председник је отворио другу тачку дневног реда  и даје реч директору школе. 

 Директор школе износи свој Извештај о раду школе у протеклом периоду; 

(извештај у прилогу). 

Председник ШО: „Чули сте исцрпан Извештај директора школе и ја предлажем  

да ставимо  на гласање усвајање истог“. 

Након гласања донета је једногласна 

О Д Л У К А  
о усвајању Извештаја директора школе о припремљености школе у протеклом 

периоду 

 

3) Председник Школског одбора отвара трећу тачку дневног реда и даје реч Шефу 

рачуноводства школе. 

Шеф рачуноводства Верица Јовановић свим присутним члановима Школског     

одбора поделила је по један примерак Завршног рачуна (Годишњег обрачуна) за 2021. 

годину;( Завршни рачун у прилогу);  

Након краћег разматрања председник ШО ставља на гласање усвајање Завршног 

рачуна (Годишњег обрачуна) за 2021. годину; 

      Након гласања једногласно је донета 

О Д Л У К А 

о усвајању Завршног рачуна ОШ „Вук Караџић“ у Сурдулици 

(Годишњег обрачуна) за 2021. годину; 

 
4)  Председник  отвара  четврту  тачку дневног реда и даје  реч секретару школе. 

     Секретар школе даје три примерка Нацрта Статута ОШ „Вук Караџић“ у Сурдулици 

који je усклађен са Законом  о изменама и допунама Закона о основама система 

образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр.129/21) и  изменама и допунама Закона о 

основном образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 55/13, 101/17, 27/18 – 

др. закон, 6/20, 10/19 и 129/21), коју су ступили  на снагу 05. јануара 2022. године. 

Секретар: „Школа је у обавези да у року од шест месеци од дана ступања на снагу горе 

наведених Закона  о изменама и допунама ЗОСОВ И ЗООВ усагласи са истим важећи 

Статут школе. Ми смо се определили за израду новог Статута и погледајте пажљиво 

Нацрт новог Статута школе. Да би вам приближили које су то све измене и допуне горе 

наведених закона и како изгледа нови Статут, прочитаћу вам Извештај  о изменама и 

допунама који сам припремила. (Извештај секретара у прилогу). Разлози за доношење 

измена и допуна ЗОСОВ-а су с једне стране усаглашавање закона са Стратегијом 

развоја образовања и  васпитања у Републици Србији до 2030. године и са Акционим 

планом за перид 2021-2023. године - Стварање услова за припрему и спровођење 

испита којим се  завршава образовање и васпитање и остваривање права на  наставак 

образовања, а с друге стране унапређивање система образовања и васпитања. Законом 

je прописано право на приговор на испите и поступак којим се завршава ниво 

образовања (Члан 82а); У оквиру новина које се тичу унапређивања система 

образовања и васпитања, набројала би вам све новине  по ставкама,  а то су: нова листа 

стандарда основног образовања и васпитња, иновирање састава тима за претходну 

проверу знања приликом уписа у ОШ, прецизирање одговорности родитеља за 

похађање наставе његовог детета, додатне могућности за остваривање припремног 

предшколског програма, извођење химне РС, правне претпоставке за подршку систему 

ОВ оснивањем ОНЦ, промена садржаја програма наставе и  Комисија за верску 

наставу. Има доста новина  које се тичу органа управљања, па ћу вам их сада 

приближити,  јер се тичу вас и рада вашег органа. Има доста новина у надлежности 

органа управљања и разрешењу чланова пре истека мандата. Скупштина ЈЛС разрешава 

пре истека мандата поједине чланове, преседника, орган управљања када: ОУ доноси 

незаконите одлуке или не доноси одлуке које је дужан да доноси, члан ОУ 



неоправданим одсуствовањима или несавесним радом онемогућава рад ОУ, када се у 

поступку преиспитивања акта о именовању утврде неправилности скупштина ЈЛС 

покреће иницијативу за разрешење члана органа управљања именованог на њен 

предлог, када  савет родитеља покрене иницијативу за разрешење члана органа 

управљања именованог на његов предлог васпитно-образовно, односно наставничко и 

педагошко веће покрене иницијативу за разрешење члана органа управљања 

именованог на његов предлог  и када   наступи услов забране за чланство (члана 116. 

став 9). Проширује се и надлежност органа управљања, и то: одлучивањем о правима, 

обавезама и одговорностима директора установе,  образовањем комисије за вођење 

дисциплинског поступка против директора, доношењем одлуке о одговорности 

директора за: тежу повреду радне обавезе или повреду забране: дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања, понашања којим се вређа углед, част и 

достојанство личности или страначког организовања и деловања.  Све новине  имате у 

Извештају који сам вам поделила. Имамо обавезу да у року од 6 месеци од дана 

ступања на снагу новог Статута  извршимо измену свих подзаконксих аката школе који 

се морају усагласити са новим Статутом школе“.  

           Након краће дискусије и упознавања чланова Школског одбора са садржином 

нацрта Статута  председник ШО ставља на гласање предлог за доношење Статута.  

 

Након гласања предлог је једногласно усвојен и  донета је 

 

О Д Л У К А 
О ДОНОШЕЊУ СТАТУТА ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ У СУРДУЛИЦИ. 

 

  5)  Председник прелази на текућа питања. 

  Пошто није било питања и предлога, председник закључује 27. седницу. 

 

           Седница је завршена у 17,05 ч.   

 

 

 

 

 

 

 Записничар,          Председник Школског  одбора  

                                                    М.П.      

 Јелена Богдановић                       Негован Вучковић  

      


