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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ 

УЛ. ЈАДРАНСКА ББ 

17530 СУРДУЛИЦА 

ТЕЛ/ФАКС:017/825-950 

ПИБ:100949975 

МАТИЧНИ БРОЈ:07284373 

 
 

З А П И С Н И К 
СА 28. СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ 

У СУРДУЛИЦИ, одржане дана  20. априла 2022. године 
са почетком у 18.00 часова, у Наставничкој канцеларији школе 

 
 

Седници присуствује свих 9 чланова Школског одбора. Поред чланова Школског 
одбора седници присуствује и директор школе Драгана Нешић, секретар школе Ивана 
Младеновић и стручни сарадник - библиотекар Маја Стошић. Записник води секретар 
школе Ивана Младеновић.  
 
Седницу је отворио председник Школског одбора Негован Вучковић и предложио да 
чланови Школског одбора и присутни дају предлоге за измену и допуне дневног реда из 
позива. Како није било предлога за измене и допуне дневног реда, исти је једногласно 
усвојен као у позиву.  
 

ДНЕВНИ РЕД: 
1. Усвајање записника са претходне седнице Школског одбора. 
2. Упознавање чланова Школског одбора са записником Републичког просветног 

инспектора о извршеном инспекцијском надзору. 
 
3. Доношење одлуке Школског одбора о отварању нове групе продуженог боравка. 
4. Усвајање извештаја о успеху и дисциплини на крају III класификационог периода. 
5. Усвајање извештаја о резултатима са пробног завршног испита за школску 2021/2022. 

годину. 
6. Одлучивање о захтеву Савета родитеља за куповину школског намештаја.  
7. Текућа питања. 
Пре преласка на разматрање дневног реда, председник Школског одбора је предложио да 
се због тачности и ажурности записника начини тонски запис са седнице. Исти предлог 
стављен је на гласање. Након гласања једногласно је донета 
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О Д Л У К А 
о давању сагласности да се седнице Школског одбора снимају диктафоном.   
 
Затим се прешло на рад по дневном реду.  
 
1. Усвајање записника са претходне седнице Школског одбора.  
По првој тачки дневног реда, секретар школе Ивана Младеновић прочитала је записник са 
27. седнице Школског одбора, одржане 25. 02. 2022. године. Како није било примедби на 
записник, исти је стављен на гласање. Након гласања једногласно је донета: 
 

О Д Л У К А 
о усвајању записника са 27. седнице Школског одбора, одржане 25. фебруара 2022. 
године.  
 
2. Упознавање чланова Школског одбора са записником Републичког просветног 
инспектора о извршеном инспекцијском надзору. 
По другој тачки дневног реда директор школе Драгана Нешић упознаје чланове Школског 
одбора са записником о извршеном ванредном инспекцијском надзору. Директорка 
школе је истакла да је ванредни инспекцијски надзор извршен од стране Републичког 
инспектора Данијеле Митић, а због анонимне пријаве једног од родитеља ученика. У 
пријави је исказано незадовољство радом и односом према једном ученику од стране 
једног од наставника школе.  
 
Инспекцијски надзор, како је истакла директорка, извршен је у присуству директора школе 
Драгане Нешић, педагога Тамаре Миљковић, психолога Ирене Николић и секретара школе 
Јелене Богдановић.  
 
Директорка школе упознала је чланове Школског одбора са наложеним мерама 
просветног инспектора и истакла да је инспекцијском надзору претходио стручно 
педагошки надзор који су извршили просветни саветник Драгана Георгиев и спољни 
сарадник Сашко Николић, са чијим записницима је упознат Републички просветни   
инспектор Данијела Митић. У оквиру ове тачке дневног реда директорка је истакла да су 
све неправилности, констатоване у записницима Републичког просветног инспектора и 
просветног саветника, отклоњене.  
 
3. Доношење одлуке Школског одбора о отварању нове групе продуженог боравка. 
У оквиру треће тачке дневног реда, директор школе Драгана Нешић образложила је 
потребу школе за отварање још једног одељења продуженог боравка. Ову потребу школе 
директорка је образложила великим интересовањем родитеља за упис деце у продужени 
боравак, те је истакла да ће оваквим решењем бити растерећена учитељица која тренутно 
ради са великим бројем деце.  
 
Након излагања директорке школе, председник Школског одбора је ставио предлог на 
гласање и констатовано је да је предлог једногласно усвојен и да је донета одлука:  
 

О Д Л У К А 
о отварању још једне групе продуженог боравка за  ученике првог и другог разреда 



3 
 

 
Налаже се руководству школе да се обрати Министарству просвете, науке и 

технолошког развоја са захтевом за одобравање још једне групе продуженог боравка.  
 
4. Усвајање извештаја о успеху и дисциплини на крају III класификационог периода. 
Четврту тачку дневног реда отворила је стручни сарадник - библиотекар Маја Стошић. 
Маја је детаљно упознала чланове Школског одбора са извештајем о успеху и дисплини 
ученика (од 1. до 8. разреда) у III класификационом периоду школске 2021/2022. године. 
Презентовани Извештај је саставни део овог записника. Након расправе по овој тачки 
дневног реда председник је ставио на гласање и након гласања једногласно је донета:  
 

О Д Л У К А 
Усваја се извештај о успеху и дисциплини ученика на крају  III класификационог 
периода,  школске 2021/2022. године.  
 
5.  Усвајање извештаја о резултатима са пробног завршног испита за школску 2021/2022. 
годину. 
По петој тачки дневног реда члановима Школског одбора презентован је извештај о 
резултатима ученика са пробног завршног испита за ученике 8. разреда. Извештај је 
детаљно презентовала стручни сарадник Маја Стошић. Поменути извештај саставни је део 
овог записника. Након расправе по овој тачки дневног реда, председник Школског одбора 
ставио је извештај на гласање и након гласања једногласно је донета: 
 

О Д Л У К А 
о усвајању извештаја о резултатима са пробног завршног испита за школску 2021/2022. 
годину. 
 
6.  Одлучивање о предлогу Савета родитеља да се школски динар (око 400.000,00 динара) 
утроши за куповину школског намештаја (25 ђачких клупа, 50 столица и 2 катедре за 
опремање 2 учионице). 
Директорка у својим наводима истиче да су планом предвиђена много већа средства за 
опремање учионица с обзиром да је школски намештај веома стар. Уколико би одговор 
Министарста био позитиван могле би да се опреме укупно 4 учионице, које би се 
закључавале ради очувања школског намештаја.  
Након расправе о овој тачки дневног реда, председник Школског одбора ставио је на 
гласање предлог Савета родитеља да се школски динар у износу од 400.000,00 динара 
утроши за опремање намештаја школе и након гласања једногласно је донета : 

 
О Д Л У К А 

о усвајању предлога Савета родитеља да се родитељски динар у износу од 400.000,00 
динара  утроши за куповину школског намештаја и опремање учионица. 
      
7. Текућа питања. 
У оквиру тачке текућа питања директорка школе Драгана Нешић обавестила је чланове 
Школског одбора да постоји проблем у вези пројекта реконструкције школе и уређења 
школског дворишта и спортских терена. Овај пројекат је одобрен 2019. године. Пројектант 
из Врања Чеда Марковић не одговара на позиве директорке и не прослеђује пројекат 
Канцеларији, како је обећано. Пројекат је плаћен 2.000.000,00 динара. Канцеларија није 
прихватила тај пројекат и стално су захтеване одређене допуне пројекта.  
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Пројектант Чеда је захтевао да му се уплати допуна пројекта, а уколико му школа не 
уплати допуну претио је да ће тужити школу. Директорка се консултовала са тужилаштвом 
и судом и они су је обавестили да уколико Канцеларија не прихвати пројекат школа није у 
обавези да изврши уплату.     
Канцеларија за управљање јавним улагањима је тренутно у преговорима са Немачком 
развојном банком око измене списка објеката који ће се финансирати, при чему ће 
десетак објеката бити уклоњено са списка због недостатка средстава услед повећања цена 
материјала на тржишту. Овај мејл послала је Виолета Сретеновић која води све послове у 
вези Пројекта обнове у Канцеларији. Мејл је проследила Мирјани Спасић, ОШ „Вук 
Караџић“, пројектанту Чеди и Марку Благојевићу. Нико није одговорио на прослеђени 
мејл. Директорка је замолила да Канцеларија причека још двадесетак дана.  
 
Канцеларија је продложила да Пројекат ОШ „Вук Караџић“ остане на списку објеката уз 
услов да се техничка документација одобри најкасније до средине маја када је планирана 
измена споразума и апел да најкасније до почетка маја школа достави измењену техничку 
документацију према напоменама Канцеларије за управљање јавним улагањима. У 
 супротном, Канцеларија за управљање јавним улагањима неће имати никакво оправдање 
да се објекат задржи на списку и реконструише у оквиру овог пројекта. 
 
Директорка је позвала Чеду, као и Мирјану Спасић, али они нису одговорили на њен 
позив. Затим је позвала председника Скупштине Зорана Митића, који је обећао да ће 
разговарати са Чедомиром Марковићем, али се ни он након тога није јавио. Директорка је 
позвала председницу општине и замолила да се хитно организује састанак којем ће 
присуствовати Чедомир Марковић.  
 
Директорка је изразила забринутост да овај пројекат неће успети и сматра да је једино 
решење да се против Чедомира Марковића поднесе тужба.  
 
Пошто више нема питања и предлога, председник Школског одбора закључује седницу. 
Седница је завршена у 20.30 часова. 
 
 
 
 
        Записничар,                                                                                   Председник Школског одбора, 
ИВАНА МЛАДЕНОВИЋ                                                                             НЕГОВАН ВУЧКОВИЋ 
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