
 

 
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. 1063 од 22. 07.  2019. год. 

 
З А П И С Н И К 

СА 4.   СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ВУК КАРАЏИЋ» У СУРДУЛИЦИ,  

одржане дана  22. 07. 2019. године, са почетком  у 15,00 часова,  у наставничкој   

канцеларији   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, помоћник директора школе, Маја Стошић,  председник синдиката 

школе, Зоран Јовановић и Јелена Богдановић, секретар. 

 Послове записничара на овој седници обавља секретар. 

 Ток седнице снима се коришћењем диктафона. (тонски запис у прилогу).  

            Председник Школског одбора Негован Вучковић отвара седницу и констатује да су 

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

одлучивање и  предлаже следећи 

Дневни  ред: 
1. Усвајање Записника са 3.  седнице Школског одбора; 

2. Одлучивање у вези предлога Савета родитеља о увођењу ђачких униформи у школској 

2019/2020.години и намени коришћења средстава родитеља за куповину истих; 

3. Утврђивање  Предлога Измене  и допуне  Финансијског плана школе за 2019. годину  и 

Годишњег плана јавних набавки за 2019. годину а  у вези  обезбеђивања додатних 

средстава потребних за набавку ђачких униформи; 

4. Одлучивање по предлогу Синдиката школе за именовање комисије за бодовање радника 

за чијим је радом делимично престала потреба у школској 2019/2020. години; 

5.  Текућа питања; 

1) 
Председник отвара дискусију у вези прве тачке дневног реда.  Сви присутни 

добили су по један примерак записника са 3.  седнице Школског одбора 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 3. СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА, ОДРЖАНЕ 

ДАНА  05. 07. 2019. године 

 



2) 

Председник прелази на другу тачку дневног реда и даје реч директору школе, 

Данилу Булатовићу. 

Директор чита Извештај и иницијативу  Наставничког већа   о увођењу ђачких 

униформи у школској 2019/2020. години, које је одржано 17. јула 2019. године  као и 

мишљење Савета родитеља о увођењу униформи и упућивању предлога Школском одбору 

ради  доношења коначне одлуке о увођењу униформи и намени коришћења средстава 

родитеља  за куповину истих, одржаног 22. јула 2019. године. Директор је затражио од 

присутних чланова Школског одбора да дају своје мишљење у вези ове иницијативе и 

идеје. Сви чланови Школског одбора показали су одушевљење у вези увођења униформи 

и изнели да постоје бројне предности за ученике, родитеље и саму школу.  Александра 

Ташић  Иванов изнела је своје мишљење да ће се на тај начин створити код деце осећај 

припадности својој школи, а уклониће се социјалне и економске разлике.  Сви се слажу са 

изнетим мишљењем. Председник синдиката предлаже да се пронађе могућност да 

девојчице поред сукњице имају и панталоне, јер неке девојчице не желе да носе сукњицу, 

па ће им то представљати велики проблем. Директор се слаже са мишљењем председника 

синдиката, и додаје да ће радити на томе да се узме у обзир та могућност. Неки од чланова 

Школског одбора сматрају да је много лепше и боље да девојчице носе само сукњице.  

Директор: „Сигуран сам да сте сви Ви, као и већин родитеља видели на презентацијама,  

школским и градским, како изгледају ђачке униформе за наше ученике и ученика свих 

осталих основних школа на подручју нађе локалне самоуправе. Сви људи који су били 

укључени у реализацији овог пројекта радили су тимски и  заиста су урадили свој посао 

онако како треба. Униформе је дизајнирала наша чувена модна креаторка Верица 

Ракочевић, која је дала врло озбиљан допринос да униформе изгледају овако како 

изгледају и учинила је велику ствар да дизјан и креацију није наплатила и то је њен 

поклон нашој деци и нашем граду. Било јој је задовољство што смо  баш њу изабрали да 

креира униформе нашим ученицима.Оно што је врло битно за униформе јесте то што се 

ишло на дизајн који ће бити угодан и пријатан свима и да деца немају било каква 

ограничења у смислу да их униформе стежу, да им је нелагодно у њима. Униформе су од 

најквалитетнијих природних  материјала. Мајице и џемпери су од 100% памука, а сукњице 

и панталоне од 98% вуне и 2% ликре. То су изузетно пријатни материјали за ношење. 

Униформа ће највероватније коштати око 5.000,00 динара. Сваки ученик ће добити по 

један комплет униформи бесплатно, јер ће нам општина одобрити средства у нашем 

буџету  за ту намену. Комплет чини један џемпер, две мајице, једна кратких, друга мајица 

дугих рукава и панталоне или сукњица. Родитељи ће моћи да купе  други комплет или 

евентуално само део гардеробе из компета  за који  сматрају да је потребан њиховој деци. 

Најбитније је да испоштујемо законску процедуру, а Ви сте орган који ће донети коначну 

одлуку. Сигуаран сам да ћемо наилазити на одређене проблеме, али сам исто тако сигуран 

да ћемо моћи све проблеме да решимо“. Директор додаје да сва деца с којима је 

разговарао нису имала ни једну замерку и чита на нивоу сваког одељења и разреда колико 

родитеља су „ЗА“, а колико „Против“ увођења униформи. (Извештај у прилогу).   

Директор: „Локална самоуправа је изразила жељу али и задовољство што ће свим 

ученицима на територији града поклонити по један комплет униформе. Они су такође 

назначили да ће се трудити да изађу у сусрет  родитељима и деци која су лошег 

материјалног статуса и  обезбеде им други комлет униформи. Оно што је битно да знате је 

да је од 38 одељења,  већина у шест одељења гласала против, а у  преостала 32 одељења је 



већина  гласала  за. Имамо нека одељења где су једногласно изгласали увођење униформи. 

Од шест одељења где је изгласано да у школи не треба да се уведу ђачке униформе једно 

одељење је одељење првог разреда, где су скоро сви родитељи гласали против увођења 

униформи. Имамо одељења другог разреда у Алакинцу  и Сувојници  који су против 

униформи. Једно одељење у петом разреду и два одељења шестог разреда, 6/2 и 6/3 где је 

мали проценат родитеља за увођење униформи. На нивоу свих осталих  одељења већина је 

гласала ЗА. Наравно да треба саслушати људе који се не слажу са таквом одлуком и 

испоштовати њихов став и мишљење и ми смо то и урадили, Сви који су против јасно су 

изнели разлоге због чега не подржавају увођење униформи. Нама је битно је Одлука 

базирану на аргументима. Морамо знати разлоге који би ишли у прилог увођења или не 

увођења униформи у школи. Савет родитеља је након исцрпне дискусије већином  од 16 

гласова, од укупно 20 присутних чланова, и 4 против,  одлучио  да желе да њихова деца 

носе ђачке униформе. На овај начин  ћемо се издвоји од остатка Србије, јер живимо на 

крајњем југу наше земље. Имали сте прилике да у медијима чујемо најпозитивније 

коментаре и требало би да сви ми будемо поносни због тога“. 

 Марија Рамановић: „На овај начин ће  нам деца бити једнака.“ 

Сви присутни чланови не виде ниједан разлог зашто се не би донела оваква одлука.  

Након исцрпне дискусије председник Школског одбора ставља на гласање предлог 

за  доношење ове одлуке. 

  Након гласања једногласно је донета 

О Д Л У К А 

О УВОЂЕЊУ ЂАЧКИХ УНИФОРМИ  ПОЧЕВ ОД ШКОЛСКЕ 2019/2020. 

ГОДИНЕ 

    

3) 

Председник прелази на трећу тачку дневног реда и даје реч шефу рачуноводства и 

секретару школе. 

Шеф рачуноводства упознаје Школски одбор да је у њиховој надлежности да донесу 

Одлуку о утврђивању  Предлога Измене  и допуне  Финансијског плана школе за 2019. 

годину  и Годишњег плана јавних набавки за 2019. годину а  у вези  обезбеђивања 

додатних средстава потребних за набавку ђачких униформи. Оног тренутка када нам 

локална самоуправа одобри увећање  апропријације за 2019. годину у вредности од 

4.500.000,00 динара, ребалансом буџета ће бити одобрена средства и тада ћемо извршити 

измене Финансијског плана за 2019. годину.  

Секретар школе додаје да ће на основу тако Измењеног Финансијског плана, на основу 

Одлуке Школског одбора бити донет  Измењен и допуњен Годишњи план јавних набавки 

за 2019. годину  и  моћи ће да се распише јавна набавка ђачких униформи у вредности од 

4.500.000,00 динара и сваки ученик наше школе добиће бесплатно  по један компет 

униформе. 

Секретар школе: „С обзиром да још немамо одлуку локалне самоуправе о увећању 

апропријације у вредности од 4.500.000,00 динара за набавку ђачких униформи,  ову 

одлуку не можемо донети на овој седници. Одмах након добијања одлуке локалне 

самоуправе мораћемо опет да се састанемо како би донели горе наведене одлуке. 

 

 

 



 

 

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

Секретар школе информише присутне да је потребно спровестии поступак 

бодовања запослених за чијим је радом потпуно или делимично престала потреба и да 

синдикат школе предлаже комисију за бодовање, а Школски одбор одлучује по предлогу 

синдиката школе и именује комисију.  

Председник синдиката Зоран  Јовановић  подноси  предлог за именовање комисије 

за бодовање технолошких вишкова председнику Школског одбора.   

Председник ШО чита предлог синдиката (у прилогу) и ставља га на разматрање.  

Након краћег разматрања председник ШО  ставља на гласање усвајање предлога. 

Након гласања предлог је једногласно усвојен и доноси се  

 

О Д Л У К У  
о именовању комисије за утврђивање наставника за чијим је радом потпуно или 

делимично престала потреба у школској 2019/2020. години – бодовањем, у следећем 

саставу: 
1. Јелена Богдановић, секретар школе, председник комисије 

2. Саша Вукашиновић, наставник математике, члан 

3. Братислав Радовановић, наставник физике, члан 

 

Директор упознаје  Школски одбор са  Одлуком о покретању поступка за утврђивање 

запослених за чијим ће  радом делимично престала потреба и са свим предстојећим 

активностима, мерама и роковима који се морају испоштовати.  

 Председник се захваљује директору.  

 

4) 
 

 Председник ШО, Негован Вучковић прелази на текућа питања.  

Пошто  нема питања и предлога председник се захваљује свима и закључује  4. 

седницу. 

            Седница је завршена у 16.15 ч.   

 

 

 

 

 Записничар,          Председник Школског  одбора  

 ________________               М.П.     ___________________ 

            (Јелена Богдановић)                             (Негован Вучковић)  

 

 


