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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.157  ОД 31. 01. 2020. год. 

З А П И С Н И К 

СА 7.   СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ВУК КАРАЏИЋ» У 

СУРДУЛИЦИ,  одржане дана  31. 01. 2020. године, са почетком  у 13,00 

часова,  у   канцеларији  директора школе 

 

               Седници присуствују председник Школског одбора 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 седници присуствују директор 

школе,  Данило Булатовић, шеф рачуноводства Верица Јовановић, председник 

синдиката школе, Зоран Јовановић и Јелена Богдановић, секретар. 

 Послове записничара на овој седници обавља секретар. 

            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 6. седнице Школског одбора; 

2. Разматрање и усвајање Извештаја комисије о попису за 2019. годину; 

3. Дошење Финансијског плана за 2020. годину, по апропријацији СО Сурдулица у 

износу од 20.000.000,00 динара, програмски буџет за наредне две године, 2021 и 

2022. годину;  

4. Доношење Годишњег Плана јавних набавки ОШ „Вук Караџић“ у Сурдулици за 

2020. година. 

5. Упознавање са Записником републичког просветног инспектора, Број 614-02-

1761/2019-12 од 28. 01. 2020, који је достављен школи 30. 01. 2020. године. 

6. Доношење Одлуке Школског одбора о покретању поступка верификације ОШ 

„Вук Караџић“ у Сурдулици; (централне школе у Сурдулици и издвојених 

одељења у Алакинцу, Биновцу и Сувојници); 

7.  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 6. седнице Школског одбора и након упознавања са 

садржином истог председник ставља исти на усвајање. 

      Након гласања сви су гласали ЗА  и једногласно је донета 
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О Д Л У К А 

О УСВАЈАЊУ ЗАПИСНИКА СА 6.  СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА, 

ОДРЖАНЕ ДАНА 28. 11. 2019. 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 2019. годину, и то:  

Извештај о попису имовине и обавеза са стањем на дан 31. 12. 2019. 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. 2019. године. 

После увида у пописне листе и краће дискусије,  председник ставља предлог о 

усвајању Извештаја о попису за 2019. 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. 2019. г. 

 

 3) Председник прелази на трећу тачку дневног реда и даје реч шефу 

рачуноводства школе. 

 Шеф рачуноводства, Верица Јовановић свим присутним члановима Школског 

одбора поделила је по један примерак Предлога  Финансијског плана за 2020. годину, 

по апропријацији СО Сурдулица у износу од 20.000.000,00 динара, програмски буџет за 

наредне две године, 2021 и 2022. годину и чита предлог уз кратка образложења неких 

ставки. (у прилогу). 

 Након краће дискусије председник ШО ставља на гласање доношење 

Финансијског плана за 2020. годину. Након гласања једногласно је донета 

 

 О Д Л У К А 
о доношењу Финансијског плана ОШ „Вук Караџић“ у Сурдулици за 2020. годину, по 

апропријацији СО Сурдулица у износу од 20.000.000,00 динара, програмски буџет за 

наредне две године, 2021 и 2022. годину. 

 

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

школе.  

 Секретар износи важеће законске нормативе  у вези израде Плана јавних 

набавки за 2020. годину. Образлаже да постоји законска обавеза школе да се план 

усвоји до 31. 01. 2020. године. Да је Нацрт Плана јавних набавки за ову годину урађен 

на основу  Финансијског плана за 2020. годину. Обавеза је послодавца да План јавних 

набавки објави на порталу јавних набавки у року од 10 дана од дана доношења. 

Секретар чита Годишњи План јавних набавки ОШ „Вук Караџић“ у Сурдулици за 2020. 

годину . (у прилогу). 

Председник ШО ставља на гласање усвајање Годишњег Плана јавних набавки за 

2020. годину. Након гласања једногласно је донета  

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

за 2020. годину 

 

 

5) Председник прелази на пету тачку дневног реда -  Упознавање са Записником 

републичког просветног инспектора, Број 614-02-1761/2019-12 од 28. 01. 2020, који је 

достављен школи 30. 01. 2020. године. 
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Председник Школског одбора  даје реч директору школе. 

 Директор школе упознаје присутне са  Записником републичког просветног 

инспектора МПНТР, Даниеле Митић,  о ванредном инспекцијском надзору,  Број 614-

02-1761/2019-12 од 28. 01. 2020, који је достављен школи 30. 01. 2020. године. 

(директор чита Записник, у прилогу); 

   

      6) Председник прелази на шесту тачку дневног реда и даје реч директору школе. 

 Директор школе упознаје све  чланове Школског одбора  са чињеницом да 

школа  и даље нема решење о верификацији, иако испуњава све услове за добијање 

решења о њеној верификацији. Информише чланове школског одбора да је школа 

почела са радом 01. 09. 1979. године и да испуњава све услове за рад и обављање 

делатности, али да нема  наведено решење, те да се из тог разлога мора   по хитном 

поступку поднети захтев за верификацију школе,  како би Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја донело решење о верификацији. Такође је констатовао да 

школа испуњава све услове за обављање делатности из члана 92 Закона о основама 

система образовања и васпитања и да је потребно поднети захтев за верификацију 

централне школе у којој се изводи образовно васпитни рад за први и други циклус 

образовања и васпитања и подручих одељења у  Алакинцу, Биновцу и Сувојници где се 

изводи образовно васпитни рад за први цилус образовања и васпитања, најкасније до 

28. 02. 2020. године. Директор додаје да је школа прошле године поднела захтев за 

верификацију и да ће овај захтев који ће се поднети бити допуна уз претходни захтев од 

прошле године. 

 Након краће дискусије председник ставља на гласање предлог за доношење 

овакве одлуке. Након гласања предлог је усвојен и и једногласно  донета  

 

О Д Л У К А 
 Покреће се поступак верификације Основне школе „Вук Караџић“ -  

централне школе у Сурдулици и издвојених одељења у Алакинцу, Биновцу и 

Сувојници. 

 Утврђено је да Школа испуњава све услове предвиђене чланом 92. Закона о 

основама система образовања и васпитања.   

 Школа ће сходно члану 94. Закона о основама система образовања и васпитања 

поднети захтев за верификацију.  

 Уз захтев школа  доставља акт о оснивању и доказ о испуњености услова из 

члана 91. и 92. Закона. 

 

 

7) Председник прелази на текућа питања. Пошто нема питања и предлога 

председник  закључује 7. седницу.  

 

       Седница је завршена у 13.40 ч.   

 

 

 

 Записничар,          Председник Школског  одбора  

 

 ________________               М.П.     ___________________ 

 (Јелена Богдановић)                (Негован Вучковић) 

       


