
 
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.  1415 од 12. 09. 2019. г. 

 

З А П И С Н И К 

СА 5.   СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ВУК КАРАЏИЋ» У 

СУРДУЛИЦИ,  одржане дана  12. 09. 2019. године, са почетком  у 14,00 

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, помоћник директора школе, Маја Стошић,  председник 

синдиката школе, Зоран Јовановић, шеф рачуноводства, Верица Јовановић, Јелена 

Богдановић, секретар и два представника Ученичког парламента, Теодора Марков и 

Сара Димитров. 

 Послове записничара на овој седници обавља секретар.  

            Председник Школског одбора Негован Вучковић 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 4. седнице Школског одбора; 

2.  Информисање о припремљености школе за почетак школске 2019/2020. године; 

3.  Извештај о раду директора школе у протеклом периоду; 

4. Усвајање Извештаја о остваривању Годишњег плана рада школе за школску  

2018/2019.годину; 

5.  Доношење Годишњег плана рада ОШ „Вук Караџић“ у Сурдулици за школску 

2019/2020. годину; (Доношења Програма рада Школског одбора за школску 2019/20); 

6.  Доношење Одлуке о утврђивању Предлога финансијског плана школе за припрему 

буџета РС за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину; 

7.  Давање Сагласности на Правилник о организацији рада и систематизацији послова и 

задатака ОШ „Вук Караџић“ у Сурдулици у школској 2019/2020. години. 

8. 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 4. 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 4.  СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА, 

ОДРЖАНЕ ДАНА 22. 07. 2019. ГОДИНЕ 



 

2)  Председник прелази на другу тачку дневног реда и даје реч директору школе. 

Директор школе износи свој Извештај о припремљенoсти школе за почетак нове 

школске 2019/2020. године; 

Директор: „Школа је припрељена за почетак нове школске године. Подручна 

школа у Биновцу треба да се реконструише од темеља до крова.  Пројекат за 

реконструкцију централне школе је већ израђен.  То су  Пројекти  енергетске 

ефикасности које ће финансирати Канцеларија за управљање јавним улагањима 

Републике Србије. Распоред часова је урађен на време. Дневници васпитно – 

образовног рада су набављени на време. Израдили смо распоред учионица и распоред 

дежурних наставника. Смене се мењају на две недеље. Од 16. септембра подручне  

школе у Алакинцу, Бионовцу и Сувојници кренуће са обогаћеним једносменским 

радом. Школа је извршила све припреме у вези са увођењем овог Пројекта. Ви сте у 

току јер сте донели одлуку о  увођењу једносменоског рада у подручним школама. 

Морам да Вас детаљно информишем о свему што је школа урадила у вези увођења 

ђачких униформи, након доношења Ваше одлуке од 22. 07. 2019. Године. Знате да смо 

одмах  након  додељене апропријације од стране Општине Сурдулица за набавку 

ђачких униформи у вредности од 4.500.000,00 динара са ПДВ-ом (на основу Решења 

Општине Сурдулица Бр.400-30/19-01 од 09. 08. 2019. године, заведеног под Дел. бројем 

1145 од 13. 08. 2019. године) сазвала седницу коју смо  одржали 14. 08. 2019. године. На 

седници сте донели две важне одлуке у вези спровођења законске процедуре за 

увођење ђачких униформи. У оквиру прве тачке дневног реда донели сте  Одлука о 

измени и допуни Финансијског плана ОШ „Вук Караџић“ у Сурдулици за 2019. годину 

на основу додељене апропријације од стране Општине Сурдулица за набавку ђачких 

униформи у вредности од 4.500.000,00 динара са ПДВ-ом, и у оквиру друге тачке 

дневног реда донели сте Одлуку о измени Годишњег плана јавних набавки за 2019. 

годину на основу Одлуке о измени и допуни Финансијског плана школе за 2019. годину 

у делу набавке добара – ђачких униформи за све ученике ОШ „Вук Караџић“ у 

Сурдулици, у вредности од 4.500.000,00 са ПДВ-ом. Одмах након тога школа је 

расписала јавну набавку мале вредности, ЈНМВ бр.2/2019. године и поделила набавку 

на две партије. Партија 1. за набавку  одевних предмета:  мајица (једна кратаких и друга 

дугих  рукав), сукњица  и панталона,  и Партија 2  за  набавку  џемпера. Рок за 

достављање понуда био је до 3. септембра 2019. године. До наведеног рока достављене 

су нам две понуде.   За партију 1 јавио се понуђач ВЕРА ТЕРЗИЋ ПР производња одеће 

ORTEX VEROMODA,  ул. Васе Туфеџића бр.12,  15354 Штитар, Шабац,  и   за партију 

2 јавио се понуђач СПР „ЛЕОНАРДО“ , Ул. Димитрија Туцовића 46, Ада. Школа је 

закључила Уговоре са горе наведеним понуђачима 06. септембра. Укупна вредност 

уговора за партију 1 износи  2.484.300,00 динара, док је укупна уговорена вредност за 

партију 2 1.214.928,00 динара. То су цене са ПДВ-ом. Назначили су нам да ће 

испоштовати све уговорене обавезе и и извршити их благовремено. Морам да Вам 

назначим да свакодневно чујем позитивне коментаре и утиске и надам се да ће све да се 

реализује благовремено и без било каквих проблема. Мада је све ово покренуло лавину 

различитих коментара међу родитељима. Неки су против највише због материјалних 

разлога јер сматрају да ће им бити много теже. Ја лично мислим да ће родитељима бити 

много лакше јер један комплет униформи деца добијају бесплатно“. 

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

да се стави на гласање усвајање истог“. 

Након гласања донета је једногласна 

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

почетак школске 2019/2020. године 

 

3)  Председник прелази на трећу тачку дневног реда и даје реч директору школе. 



Директор чита Извештај о раду директора школе у протеклом периоду, од фебруара до 

августа 2019. године, сачињен у писаној форми (у прилогу);  

Председник ШО: „Чули сте исцрпан Извештај директора школе о његовом раду 

у протеклом периоду и ја предлажем да се стави на гласање усвајање истог“. 

Након гласања донета је једногласна 

О Д Л У К А  
о усвајању Извештаја о раду директора школе у протеклом периоду, за период од 

фебруара до августа 2019. године; 

 

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

школе.   

    Секретар школе: „Законска обавеза школе је да до краја школске године сачини 

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2018/2019. годину у 

којем су анализиране све активности предвиђене и планиране Годишњим планом. 

(чланови школског одбора добили су по један примерак изештаја и разгледају га).  

Овај Извештај морамо да предамо Министарству просвете, науке и технолошког 

развоја РС, Одељењу у Врању и  Школској управи Лесковац. У извештају су 

обухваћене следеће теме. (секретар чита садржај и наслове из Извештаја – у прилогу). 

Ви сте као орган управљања  реализовали свој план и све планиране активности“. 

(Секретар  чита делове из извештаја). Председник и чланови Школског одбора 

констатују да су све планиране активности предвиђене Годишњим планом рада школе 

за школску 2018/2019. годину  реализоване, што се може видети из приложеног 

извештаја. 

 Председник Школског одбора, Негован Вучковић ставља предлог за усвајање 

Извештаја на гласање. 

Након гласања предлог је једногласно усвојен и донета је  

О Д Л У К А 
 О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ У 

СУРДУЛИЦИ О  РЕАЛИЗАЦИЈИ   ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ ЗА 

ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 

          5)  Председник прелази на пету тачку дневног реда и даје реч помоћнику 

директора  школе, Маји Стошић. 

         Помоћник директора, Маја Стошић дала је  неколико примерака Нацрта 

Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. годину присутним члановима. 

(помоћник чита укратко садржај годишњег плана и  образлаже неке делове истог). 

           Директор: „Школски план рада је један врло обиман документ који предвиђа све 

оно што треба да се ради у току ове школске године. Детаљно смо предвидели кроз 

месеце и кроз планове и програме свих органа у школи  активности и начина 

реализације истих, а у складу са важећим Законом и подзаконским актима и упутствима 

и инструкцијама   Школске управе и Министарства.               

           Након краће дискусије председник ставља предлог за усвајање Годишњег плана 

на гласање и након гласања предлог је једногласно усвојен и  донета је 

 

О Д Л У КА 

О ДОНОШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ У 

СУРДУЛИЦИ, ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 

 

6)  Председника прелази на шесту  тачку дневног реда и даје реч шефу 

рачуноводства школе, Верици Јовановић. 

 Шеф рачуноводства школе упознаје присутне са Предлогом финансијског плана 

школе за припрему буџета РС за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину; 

 Након краћег разматрања председник ставља на гласање предлог за усвајање 

истог.  



 Након гласања једногласно је донета 

 

О Д Л У КА  О УТВРЂИВАЊУ 

ПРЕДЛОГА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ШКОЛЕ ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА РС 

ЗА 2020. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2021. И 2022. ГОДИНУ; 

  

 

7)  Председника прелази на седму  тачку дневног реда и даје реч директору 

школе. 

Директор школе: „у складу са важећим Правилником о критеријумима и 

стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања 

и васпитања  и Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у 

систему државних органа, систему јавних служби урадио сам са својом стручном 

екипом нови Правилник о организацији и систематизацији радних места у ОШ „Вук 

Караџић“ у Сурдулици. У обавези смо да у информационом систему „Доситеј“ 

унесемо све податке везане за број извшиоца, њихову норму и пошто се то сваке 

године мења у обавези смо да донесемо нови Правилник о систематизацији радних 

места и ускладимо га са постојећим стањем.  Ви сте орган који даје сагласност на 

овај Акт.“ 

Сви присутни добили су по један примерак Нацрта Акта и након краће 

дискусије председник ставља на гласање предлог  о давању сагласности на овај акт. 

Након гласања једногласно је усвојен предлог и донета 

О Д Л У К А 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА АКТ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И 

СИТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ У 

СУРДУЛИЦИ  У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ 

8) Текућа питања; 
 

       Председник прелази на текућа питања  и даје реч директору школе.  

        Директор школе: „Замолио бих вас да извршимо допуну дневног реда која се 

односи на доношење Пословника о раду Ученичког парламента и Правилника о 

васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности  ученика у ОШ „Вук Караџић“ у 

Сурдулици.   

         Ту су нам два представника Ученичког парламента и они су донели израђен  нацрт 

Пословника о раду Ученичког парламента ОШ „Вук Караџић“. Уз помоћ  педагога 

школе, Марије Николов израђен је овај пословник кога ви доносите у оквиру ваше 

надлежности.  Замолио би Теодору да подели присутним члановима школског одбора 

нацрт Пословника.   Такође смо педагог школе, Тамара Миљковић, помоћник 

директора школе, маја Стошић, секретар школе и ја  били у тиму за израду новог 

Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности  ученика у ОШ 

„Вук Караџић“ у Сурдулици.  Претходни Правилник је имао доста празнина које су нам 

отежавале примену истог. Сада ће вам секретар поделили по један примерак нацрта 

како би сте се упопзнали са садржином истог.   

     Председник ставља на гласање усвајање допуне дневног реда овом тачком.  

     Сви су ЗА усвајање допуне дневног реда. 

     Приступа се разматрању Пословника о раду Ученичког парламента. Сви присутни  

сматрају да Пословник треба усвојити јер садржи све што је потребно и да је јако 

одговорно и лепо што су ученици укључени у изради пословника.  

     Председник ставља на гласање предлог за  доношење Пословника о раду Ученичког 

парламента.  

     Након гласања  једногласно је донета  

О Д Л У К А 

О ДОНОШЕЊУ ПОСЛОВНИКА О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА У 

ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ 



          Приступа се разматрању Правилника о васпитно-дисциплинској и материјалној 

одговорности  ученика у ОШ „Вук Караџић“ у Сурдулици. Сви присутни  сматрају 

Правилник треба усвојити јер нема сумње да га је израдио тим стручних људи који 

најбоље знају шта и како треба овим правилником прецизирати.  

     Председник ставља на гласање предлог за  доношење Правилника.  

     Након гласања  једногласно је донета  

О Д Л У К А 

О ДОНОШЕЊУ ПРАВИЛНИКА О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ И 

МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ  УЧЕНИКА У ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ У 

СУРДУЛИЦИ 

  

  

    Пошто нема више питања и предлога председник закључује пету седницу. 

 

    

       Седница је завршена у 15.05 ч.   

 

 Записничар,          Председник Школског  одбора  

 ________________               М.П.     ___________________ 

 (Јелена Богдановић)                (Негован Вучковић) 
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