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Записник I седнице Савета родитеља школске 2022/2023. године 

одржане дана 09.09.2021.године са почетком у 18.30 сати, у просторијама школе. 

Седници је присуствовало 44 родитеља. Списак са потписима присутних је саставни део 

овог записника. 

Поред чланова Савета, седници присуствује и в.д.директора школе Миодраг Плавшић, 

помоћник директора Мирјана Живић Тодоровић и  стручни  сарадници. 

Наставник Небојша Пужић је затражио и добио дозволу да присуствује седници. 

Дневни ред: 

1. Конституисање Савета родитеља 

2. Утврђивање предлога чланова школског одбора из редова родитеља ученика 

3. Усвајање записника са претходне седнице 

4. Извештај директора о раду Школе између две седнице Савета родитеља 

5. Извештај о раду директора у школској 2021/2022.години 

6. Разматрање извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе, школске 

2021/2022.године 

7. Разматрање извештаја о реализацији Плана и програма рада Савета родитеља, 

школске 2021/22.године 

8. Усвајање Плана и програма рада Савета родитеља, школске 2022/2023.године 

9. Усвајање Годишњег плана рада школе, школске 2022/2023.године 

10. Изборни предмети 

11. Упознавање родитеља са Правилником о безбедности ученика  

12. Упознавање родитеља са осигурањем ученика 

13. Упознавање родитеља са Правилником о  понашању у школи, отворена врата 

14. Ученички динар, набавка лектире за школску библиотеку 

15. Хуманитарне и остале акције школе 

16. Излети, екскурзије и настава у природи 

17. Именовање члана Савета родитеља за Тим за самовредновање 

18. Именовање члана Савета родитеља за Стручни актив за развојно планирање 

19. Именовање члана Савета родитеља за Тим за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 

20. Именовање члана Савета родитеља за Тим за инклузивно образовање 

21. Именовање члана Савета родитеља за Тим за обезбеђивање квалитета и развој 

школе 



22. Именовање члана Савета родитеља за Тим за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва 

23. Одлучивање о избору представника за локални Савет родитеља 

24. Извештај о завршном испиту 

25. Подршка наставници српског језика Наташи Марковић Стевановић и наставнику 

географије Марку Ђорђевићу за избор у звањ педагошког  саветника 

26. Разно 

 

Тачка 1. 

В.д.директора Миодраг Плавшић се представио родитељима. Представник одељења 8/1 

Предраг Игић је прочитао дневни ред и водио седницу до избора председника.  

За председника Савета родитеља је једногласно изабрана Наташа Спасић, представник 

одељења 7/5, за заменика Жаклина Куштримовић, преставник 7/6, за записничара 

представник 3/5 Милена Марковић и замена  Марија Атанасковић, представник 1/6. 

Тачка 2. 

Предложени кандидати из реда родитеља за школски одбор: 

1. Ненад Радојковић 5/1 

2. Саша Симоновић 5/$ 

3. Синиша Нешић 8/3 

4. Катарина Милојковић 5/3 

5. Ивона Милошевић 3/7 

6. Горан Здравковић 7/1 

7. Драган Јовановић 7/2 

Предложен је и Зоран Игњатовић, који није био присутан, те није могао да прихвати 

кандидатуру. 

 

Изабрана је комисија од три члана за праћење и спровођење избора: 

1. Симона Стојановић 6/1 

2. Милена Стојковић 1/5 

3. Јелена каменовић 5/6 

4.  

Комисија је надгледала рад гласача и на крају гласања пребројала листиће и гласове.            

Од 45 присутних родитеља,  1 листић је неважећи.  

Резултати гласања су следећи: 

1. Горан Здравковић – 28 чласова 

2. Катарина Милојковић – 24 гласа 

3. Саша Симоновић – 20 гласова 

4. Ивона Милошевић – 19 гласова 

5. Ненад Радојковић – 12 гласова 

6. Синиша Нешић – 12 гласова  

7. Драган Јовановић – 9 гласова 



Обзиром да је за избог потребно 50% + 1% гласова од укупног броја чланова Савета (51) 

утврђује се да је у првом кругу довољан број гласова добио Горан Здравковић, 28, те се 

приступило другом кругу гласања.  

Резултати другог круга гласања: 

1. Ненад Радојковић – 11 гласова 

2. Синиша Нешић – 9 гласова  

3. Саша Симоновић – 19 гласова 

4. Катарина Милојковић – 21 глас 

5. Ивона Милошевић – 10 гласова 

6. Драган Јовановић – 5 гласова 

Утврђује се да нико није добио потребну већину. Гласање ће се наставити у понедељак 

12.09.2022.године. 

Тачка 3. 

      Седницу је наставила да води председница Наташа Спасић, која је прочитала извод из 

записника са претходне седнице, који је једногласно усвојен. 

Тачка 4. 

В.д.директора Миодраг Плавшић који је именован 27.07.2022.године. је информисао Савет о 

раду школе између две седнице: 

-исечене су гране на дрвећу у школском дворишту; 

-поднета је иницијатива за постављање подземних контејнера; 

-отворено је треће одељење боравка у 1.разреду; 

-Школу су обишле две инспекције и посете су завршене без икаквих наложених мера; 

-1384 ученика је распоређено у 51 одељење; 

-школа има 123 запослена радника. 

Тачка 5. 

Претходном директору је истекао мандат 24.07.2022.године. Извештај о свом раду је поднео 

Школском одбору. 

Тачка 6. 

В.д.директора школе Миодраг Плавшић је обавестио Савет родитеља да је, на основу 

поднетих извештаја, закључак да је  Годишњи план рада школе за 2021/2022. годину у 

потпуности остварен.  

Тачка 7. 

Председник Савета родитеља наглашава да је својим конструктивним радом, Савет 

родитеља остварио све предвиђене планове. 

Тачка 8. 

Наташа Спасић, председница Савета родитеља представила је План и програм рада 

Савета родитеља за школску 2021/2022 годину, који је једногласно усвојен. 

Тачка 9. 

      В.д.директора школе Миодраг Плавшић је представио Савету родитеља Годишњи план 

рада школе за школску 2022/2023. годину, који је школа дужна до 15.09.2022.год.  да преда 

Школској управи у Нишу.  

Предлог Годишњег плана рада за школску 2022/23.годину је једногласно усвојен.  

Тачка 10. 



Сви ученици имају један од обавезних изборних предмета: Грађанско васпитање или 

Православни катихизис-верска настава. Изјашњавање за предмет је на почетку сваке 

школске године.  

Ученици од 1.до 8.разреда могу да се изјасне и за Бугарски језик са елементима националне 

култура или Ромски језик са елементима националне културе. 

Ученици 4.разреда се изјашњавају за италијански или немачки језик.  

Слободне активности за 5. и 6.разред: 

 Чувари природе 

 Музиком кроз живот 

 Цртање, сликање и вајање 

Слободне активности за 7. и 8.разред: 

 Моја животна средина 

 Уметност 

 Предузетништво 

Тачка 11. 

Психолог школе Ана Тодоровић је рекла да на сајту школе сви родитељи могу ближе да се 

упознају са Правилником о безбедности ученика, као и са Правилником о протоколу 

поступања у установи у у одговору на насиље, злостављање и занемраивање, а позвани су да 

посете Националну платформу за превенцију вршњачког насиља „Чувам те“. 

Тачка 12. 

В.д.директора је обавестио чланове Савета да је преко  "Дунав осигурања" све своје 

ученике и запослене школа осигурала 365 дана у години, 24 часа дневно. Уједно је замолио 

чланове Савета да ову информацију поделе са родитељима из својих одељења. 

Тачка 13. 

Психолог школе Ана Тодоровић је рекла да на сајту школе сви родитељи могу ближе да се 

упознају са Правилник о понашању у школи, као и о свим осталим правилницима који 

регулишу рад школе. 

Отворена врата су начин сарадње са родитељима. Сваке друге недеље у поподневној смени 

наставници имају час отворених врата када родитељи могу да дођу и разговарају са њима. 

Тачка 14. 

Ученички динар и новац за обнову библиотеке није обавезан наглашава помоћник 

директора Мирјана Живић Тодоровић, али је много значајан за побољшање ученичког 

стандарда. Новац од ученичког динара користи се за набавку неопходних средстава за 

хигијену, за набавку потрошног наставног материјала, за разне хуманитарне акције, као и  

такмичења ученика и остало. 

       Једним гласом против и са 43 гласа за, донета је одлука да се на име ученичког динара 

уплаћује износ од 600,00 динара за прво дете, за друго дете износ од 300,00 динара, док се 

за треће дете не плаћа ништа, под условом да су сва деца ученици наше школе. 

       Истим односом гласова донета је одлука да на име набавке лектире за школску 

библиотеку родитељи ученика 1.разреда уплаћују износ од 600,00 динара, а ученици до 

краја школовања користе лектиру из библиотеке.  

Тачка 15. 



Од ученичког динара издваја се одређена сума новца за учествовање у хуманитарним 

акцијама и другим акцијама помоћи болесним и социјално угроженим ученицима. О овим 

акцијама одлучује ученички парламент. На овај начин деца се васпитавају и уче 

хуманитарном раду.  

Тачка 16. 

Помоћник директора Мирјана Живић Тодоровић је  прочитала дестинације екскурзија и 

наставе у природи, које су већ усвојене на претходном састанку. 

Тачка 17. 

Једногласно је за члана Тима за самовредновање изабран Милан Мамутовић, представник 

одељења 7/4. 

Тачка 18. 

Једногласно је за члана Стручног актива за развојно планирање изабрана Наташа Спасић, 

представник одељења 7/5.  

Тачка 19. 

Једногласно је за члана Тима за заштиту од дискриминације насиља, злостављање и 

занемаривање изабрана Јелена Каменовић, представник одељења 5/6.  

Тачка 20. 

Једногласно је за члана Тима за инклузивно образовање изабрана Јелена Нешковић, 

представник одељења 1/3. 

Тачка 21. 

Једногласно је члана Тима за обезбеђивање квалитета и развој школе изабран Драган 

Недељковић, представник одељења 6/6. 

Тачка 22. 

Једногласно је за члана Тима за развој међупредметних компентенција и предузетништва 

изабрана Милена Марковић, представник одељења 3/5. 

Тачка 23. 

Једногласно је за представника за локални Савет родитеља изабрана Наташа Спасић -  

председник Савета и Жаклина Куштримовић 7/6, заменик.  

Тачка 24. 

Завршни испит положили су сви ученици са добрим резултатима и уписали жељене школе.    

Тачка 25. 

Једногласно је дата подршка Савета родитеља наставници Наташи Марковић Стевановић и 

наставнику Марку Ђорђевићу  за стицање звања педагошког саветника.  

Тачка 26. 

Представник одељења 6/7 Топлица Дамјановић је пренео став родитеља ученика да су 

ранчеви претешки, да се размотри остављање књига у ормарићима у школи. 

Представник 3/7  Ивона Милошевић је говорила да постоји нерешен педагошки проблем у 

том одељењу. 

Представница 1/6 Марија Антанасковић је изнела предлог родитеља да се замене „чучавци“ 

у тоалету. Наставник Небојша Пужић је упознао Савет родитеља за детаљима избора 

директора у претходном периоду.  

 

 



Наставак седнице је одржан у понедељак 12.09.2022.године са дневним редом: 

 

1.Утврђивање предлога чланова школског одбора из реда родитеља ученика 

Горан Здравковић је изгласан у првом кругу. Даље ће се гласати за два кандидата. 

 

Предлог за трећи  круг гласања: 

1. Ненад Радојковић 5/1 

2. Саша Симоновић 5/$ 

3. Синиша Нешић 8/3 

4. Катарина Милојковић 5/3 

5. Ивона Милошевић 3/7 

6. Драган Јовановић 7/2 

Секретар школе Владислава Петровић је позвала телефоном Зорана Игњатовића, 

представника одељења 7/7, да би се изјаснио да ли прихвата предлог да буде члан школског 

одбора из реда родитеља, али се он није јавио. 

 

Сви присутни родитељи, њих 41, су гласали. 

Резултати гласања 3.круга гласања: 

1. Катарина Милојковић 24 гласа 

2. Саша Симоновић 19 гласова 

3. Ненад Радојковић 17 гласова 

4. Синиша Нешић 10 гласова 

5. Ивона Милошевић 9 гласова 

6. Драган Јовановић 3 гласа 

 

Кандидати са мањим бројем гласова: Синиша Нешић, Ивона Милошевић  и Драган 

Јовановић су одустали од кандидатуре. 

Резултати 4.круга гласања (гласало 39 присутних родитеља): 

1. Катарина Милојковић 34 гласа 

2. Саша Симоновић 27 гласова 

3. Ненад Радојковић 15 гласова 

 

Предложени чланови школског одбора из реда родитеља: 

1. Горан Здравковић 7/1 – 28 гласова 

2. Катарина Милојковић 5/3 – 34 гласа 

3. Саша Симоновић 5/4 – 27 гласова. 

 

 

ЗАПИСНИЧАР                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК  

 

МИЛЕНА МАРКОВИЋ                                                                                                  НАТАША СПАСИЋ 

 

 



 

 

 


