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З А П И С Н И К 

СА 1. КОНСТИТУТИВНЕ СЕДНИЦE ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ВУК 

КАРАЏИЋ» У СУРДУЛИЦИ,  одржане  дана  17. 04. 2019. године, са 

почетком  у 18.00 часова,  у наставничкој канцеларији школе 

 

         Седници присуствују чланови претходног Школског одбора: Бобан 

Станојковић, Виолета Станковић, Негован Вучковић, Симионка Џонић, Момчило 

Ракић и Виолета Александров Ђокић. Одсутни чланови из претходног сазива су: 

Станица Миловановић, Милан Тасић и Никола Лукић. 

            Седници присуствују новоименовани чланови Школског одбора по решењу 

бр. 022-2/19-01 од 22. 03. 2019. године, и то: Добрила Стојковић, Жаклина 

Станојковић, Миљана Клејић, Марија Рамановић, Драгутин Станковић, Микан 

Ташић и Александра Ташић Иванов  и горе наведени члан Негован Вучковић из 

претходног сазива који је именовани и у нови сазив.  Одсутна је Оливера 

Максимовић, која је оправдала своје одсуство.      

  Поред присутних чланова претходног и новог сазива Школског одбора 

седници присуствују и председник синдиката школе, Зоран Јовановић,  директор 

школе, Јелена Богдановић, секретар школе и два представника Ученичког 

парламента: Марта Стојановић  и Стефана Филиповић. 

 Послове записничара на овој седници обавља Јелена Богдановић. 

 Ток седнице снима се  диктафоном. (тонски запис у прилогу).  

            Председник Школског одбора претходног сазива, Бобан Станојковић отвара 

седницу и констатује да је присутна већина од укупног броја чланова претходног 

сазива Школског одбора,  укупно 6, и да постоји кворум за усвајање записника са 

претходне 26. седнице. Председник претходног сазива прихвата да води прву 

конститутивну седницу новог школског одбора до избора председника новог 

школског одбора и констатује да је присутно 8 чланова и да постоји коворум за 

одлучивање. 

               Председник отвара дискусију у вези прве тачке дневног реда. Председник 

претходног сазива замолио је секретара школе да присутним члановима новог 

Школског одбора да стручна упутства везана за рад школског одбора,  и да прочита 

део из пословника о раду школског одбора који се односи на рад и руковођење на 

првој конститутивној седници. 

               Секретар школе даје стручно упутство и чита члан Пословника о раду 

Школског одбора који уређује то питање (Пословник у прилогу). 

             Председник досадашњег Школског одбора показао добру вољу да до 

именовања новог председника новог сазива  руководи седницом, он ће водити 

седницу до тренутка именовања председника новог Школског одбора, када ће он 

преузети функцију председника и руководити седницом. 

 

               1)  Бобан Станојковић отвара прву тачку дневног реда.  

                  Сви присутни чланови старог сазива добили су по један примерак 

записника са 26. седнице школског одбора и након упознавања   председник ставља 

предлог за усвајање записника на гласање. 

      Након гласања сви су за усвајање предлога и једногласно је донета 
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О Д Л У К А 

О УСВАЈАЊУ ЗАПИСНИКА СА 26. СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА, 

ОДРЖАНЕ ДАНА 28. 03. 2019. ГОДИНЕ 

  

            2) Председник претходног сазива, Бобан Станојковић прелази на другу 

тачку дневног реда. 

                 Бобан Станојковић: „Желим да се захвалим свим члановима старог 

Школског одбора јер ми је била част радити са тако добрим и савесним људима, и 

могу слободно да кажем,  да се похвалим да је са наше седнице увек излазила 

одлука са јединственим ставом. Чланови се сећају да су неке седнице трајале и по 

неколико сати, али смо увек на крају добијали јединствени закључак и став, и 

никада није било надгласавања иако је било сукоба мишљења. Увек смо сви 

одлучивали као једно. Желим новом Школском одбору да и они раде као што смо 

ми радили,  и да након већања и гласања излазе са јединственим ставовима и 

закључцима. Председник  укратко излаже   шта је школски одбор урадио у периоду 

његовог четворогодишњег мандата и пожелео  је све најбоље у будућем раду новом 

школском одбору“.   

              Секретар школе чита Решење  Скупштине општине Сурдулица о 

разрешењу  чланова Школског одбора у ОШ „Вук Караџић“ у Сурдулици бр.022-

4/19-01 од  22. 03. 2019. године, заведеног под деловодним  бројем  469 од 08. 04. 

2019. године;   

 

3)    Председник претходног сазива прелази на трећу тачку дневног реда и        

даје реч секретару школе. 

Секретар школе чита Решење о  именовању чланова Школског одбора у ОШ 

„Вук Караџић“ у Сурдулици, бр. 022-2/19-01 од 22. 03. 2019. године. 

Председник синдиката школе, Зоран Јовановић се захваљује председнику  

претходног школског одбора на труду и залагању и износи своје, и мишљење 

већине колектива да је школа имала изузетну сарадњу са свим члановима и да је  у 

сарадњи са директором школе, Данилом Булатовићем у школи пуно тога урађено“. 

Директор: „Могу слободно да кажем да смо имали такав Школски одбор са 

којим је било стварно лепо сарађивати и радити. Бобан, као председник школског 

одбора, био је флексибилан, толерантан и знао је да смири страсти кад треба, увек 

спреман за сарадњу и договор. Могу слободно да кажем да је цео Школски одбор 

изузетно радио и имао сам изузетну сарадњу са свима. Захваљујем се свим 

члановима. Мени је било задовољство да радим са оваквим Школским одбором и 

још једном Вам хвала“. 

Секретар упознаје нове чланове са надлежностима  Школског одбора из 

Закона о основама система образовања и васпитања и Статута школе. Упознаје све 

присутне са одредбама Пословника о раду Школског одбора и са обавезом да донесу 

нови Пословник о свом раду.  

Секретар: „Поштујући одредбе Статута ви сте у обавези да на првој 

конститутивној седници изаберете председника и  заменика председника  Школског 

одбора. (чита део статута који уређује ово питање – у прилогу). Ви сада предлажете 

кандидате за председника и заменика председника из ваших редова, и онај ко добије 

већину од укупног броја чланова школског одбора вршиће ову функцију у периоду 

вашег четворогодишњег мандата. Можете предложити више кандидата, па ћемо 

ставити на гласање ваше предлоге“. Ми смо решење о именовању завели под дел. 

Бројем 470 од 08. 04. 2019. године.  
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4) Председник претходног сазива прелази на четврту тачку дневног реда. 

Јавља се за реч Марија Рамановић. Марија предлаже докторку Александру 

Ташић Иванов или наставника Вучковић Негована који већ има искуства јер је био 

члан школског одбора у претходном сазиву. 

Председник претходног сазива Бобан Станојковић сматра да је 

сврсисходније и боље да председник новоименованог Школског одбора буде 

представник запослених. Као аргумент за овакво мишљење износи свакодневни 

контакт запосленог са школoм и школе са председником и највећу упућеност у све 

проблеме које школа има, боље познаје колектив од осталих чланова и сл. Много је 

једноставније и око потписивања Одлука, општих аката  и слично јер је свакодневно 

у школи.  Негован је био мој заменик и једном је држао седницу када сам ја био 

одсутан и има искуство у раду и руковођењу седницама Школског одбора. Такође 

предлаже да би за заменика председника требало да буде изабрано  лице које  

представља интересе локалне самоуправе или интересе родитеља.   

Виолета Станковић, члан претходног сазива се захваљује свима на 

досадашњој сарадњи и додаје да Негован Вучкович као досадашњи члан  Школског 

одбора  има велико искуство. Већ је  водио седнице и добро и успешно обављао ове 

активности. Ми смо стварно добро радили и захваљујући доброј сарадњи са 

директором школе имали смо добре и успешне резултате. Није било конфликтних 

ситуација и увек смо излазили са јединственим ставом и једногласном одлуком. Још 

једном се захваљујем свима и додаје да јој је била част да ради и буде члан 

Школског одбора. 

Пошто нема више предлога ставља се на гласање предлог Марије Рамановић 

да Негован Вучковић буде председник Школског одбора. 

 

Након гласања предлог је једногласно усвојен и доноси се 

  

О Д Л У К А 

О ИМЕНОВАЊУ ВУЧКОВИЋ НЕГОВАНА ЗА ПРЕДСЕДНИКА 

НОВОФОРМИРАНОГ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ У 

СУРДУЛИЦИ 

 

  Бобан Станојковић пожелео је новоименованом председнику Школског 

одбора, Вучковић Неговану  да успешно обавља функцију председника. 

  Негован Вучковић се захваљује свима на указаном поверењу. 

  Негован: „Надам се и трудићу се да испуним и оправдам ваша очекивања.  

Радићу онако како треба и надам се да ћемо успешно и лепо сарађивати у наредном 

периоду“. 

  Секретар: „Сада треба да предложите и заменика председника, а Негован 

као новоименовани председник Школског одбора може да преузме руковођење 

седницом“. 

  Негован Вучковић ставља на гласање предлог Марије Рамановић да заменик 

председника буде Александра Ташић Иванов.  

  Након гласања предлог је једногласно усвојен и доноси се 

 

О Д Л У К А 

О ИМЕНОВАЊУ АЛЕКСАНДРЕ ТАШИЋ ИВАНОВ ЗА ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА НОВОФОРМИРАНОГ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ У СУРДУЛИЦИ 
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Председник прелази на текућа питања. 

    

     

             Пошто  нема питања и предлога председника се захваљује свима и 

закључује прву конститутивну  седницу. 

    Седница је завршена у 18.55 ч.   

 

 

 

 

 

 

 

 Записничар,      Председник Школског  одбора  

 

 ________________      ___________________ 

 (Јелена Богдановић)     (Негован Вучковић)  

      

       

 


	З А П И С Н И К

