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З А П И С Н И К 

Са I седнице Савета родитеља ОШ „Војвода Радомир Путник“ кoja је одржана у  

четвртак, 11.09.2014. године у 17:00 часова у зборници школе 

 

 

Присутни чланови: Владан Петровић, Јована Секулић, Јасмина Милачић, Сања Ђекић, 

Татјана Ђурашковић, Гордана Убавић, Бранислав Секуловић, Зорица Булат, Даворин 

Миклуц, Владан Кузмановић, Александра Букумировић, Гордана Петровић, Ирена 

Цветиновић, Срђан Милошевић, Анђа Пауновић, Зорана Ачковић Пурић, Јелена 

Живановић, Наталија Уловец, Јелена Кујунџић, Биљана Ђерић, Верица Брадић и Татјана 

Милатовић Милошевић. 

 

Оправдали одсуство: Лидија Хам Миловановић, Маја Бошковић и Катарина Клара Дакић. 

 

Седници поред чланова присуствују и Радослава Мраовић, директорка школе и Ана 

Марић, педагог школе. 

 

До избора новог председника, седницу Савета родитеља води директор школе, Радослава 

Мраовић. За седници је предложен следећи 

 

Дневни ред: 

1. Усвајање Записника са седнице Савета родитеља одржане 11.09.2014. год. 

2. Конституисање и избор председника Савета родитеља 

3. Упознавање нових чланова са Пословником о раду 

4. Разматрање предлога Годишњег плана рада школе за школску 2014/2015.годину и 

Извештаја о раду школе за школску 2013/2014.годину 

5. Договор о дану отворених врата 

6. Давање сагласности за програм екскурзија и излета 

7. Формирање комисије за одабир понуђача за пружање услуга осигурања 

8. Разно  

 

 

 

 

 

Аd 1. Записник са седнице одржане 28.08.2014. год. једногласно је усвојен. 

 

Аd 2. За председника Савета родитеља, предложени су следећи кандидати: Владан 

Кузмановић и Бранислав Секуловић. Након јавног гласања, предложени кандидати 

су добили следећи број гласова:  

 

1. Владан Кузмановић – 20 гласова 
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2. Бранислав Секуловић- 1 глас 

 

Након гласања, Савет родитеља је донео  

 

ОДЛУКУ 

Бира се Владан Кузмановић за председника а Бранислав Секуловић за заменика 

председника Савета родитеља ОШ «Војвода Радомир Путник» у школској 2014/15. 

години. 

 

Новоизабрани председник је преузео вођење седнице, поздравио присутне и изразио 

жељу да ће Савет конструктивно радити у текућој школској години. 

Аd 3. Председник Савета родитеља, Владан Кузмановић је констатовао да су чланови 

електронским путем добили Пословник о раду Савета. 

Аd 4.Председник Савета дао је реч педагогу школе, Ани Марић, која је у констатовала да 

су комплетни документи Годишњег плана рада школе и Извештај о раду школе 

прослеђени електронским путем. Након тога, Савет је је дао позитивно мишљење о 

споменутим документима. 

Аd 5. Председник Савета родитеља, Владан Кузмановић, дао је реч директорки школе, 

Радослави Мраовић, која је информисала је чланове Савета  

- да су термини отворених врата  за старије ученике, као и прошле године, средом и 

четвртком, сваке друге недеље у месецу (од 16 , односно 17 часова); 

- да родитељи такође могу доћи код наставника за време пауза које су предвиђене  у 

распореду  часова; 

- да ће учитељи, као и предходних година имати индивидуалне термине за отворена 

врата, у договору са родитељима. 

 

 Ана Марић, педагог школе, информисала је родитеље да ће табеле са подацима 

термина отворених врата свих наставника предметне наставе бити постављена на 

огласну таблу, као и на сајт школе. 

Аd 6. Директорка  школе, Радослaва Мраовић упознала је родитеље да је план екскурзија 

и излета унет у Годишњи план рада школе, и укратко је подсетила родитеље на 

дестинације. Након тога, Савет родитеља дао је 

САГЛАСНОСТ 

на извођење излета и екскурзија, у сагласности са Годишњим планом рада школе за 

школску 2014/15. годину 

Аd 7.На предлог чланова Савета формирана је следећа комисија за избор услуга   

          осигурања: 

 1. Гордана Петровић – председник комисије 

 2. Јасмина Милачић - члан 

 3. Зорана Ачковић Пурић - члан 

На основу предлога горе наведене комисије, Савет родитеља је једногласно утврдио 
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 ПРЕДЛОГ 

да се за осигурањае ученика у школској 2014/15. год. одабере осигуравајућа кућа  

Делта Ђенерали, у износу од 400 динара по ученику. 

 

Аd 8. За дискусију по овој тачки речено је следеће:  

1) -Јасмина Милачић је предложила да се јавна набавка за понуђача ђачког ручка и 

ужине распише благовремено како би  понуђачи имали времена да се информишу и 

пријаве. На тај начин избегли бисмо ситуацију од прошле године када се због 

кратког рока пријавио само један понуђач чијом услугом Савет родитеља није био 

задовољан у претходном периоду. Кроз дискусију је договорено да родитељи 

покушају да лоцирају већи број понуђача а директорка је предложила да јавна 

набавка буде расписана током месаца новембра. 

 

- Директорка је информисала родитеље да ће и даље добијати тромесечне 

уплатнице за плаћање обезбеђења школе, у износу од 510 динара(за три месеца).  

Родитељи су предложили да им се проследи Протокол о раду обезбеђења у школи. 

- Директорка школе је упознала Савет да су неки дежурни наставници доживели 

непријатност од стране родитеља који су желели да уђу у школу не поштујући став 

школе да  родитељи не прате ученике до учионица. 

 

- Гордана Петровић је поставила питање када ће ученици петог разреда добити 

ормариће. Директорка школе је информисала родитеље да ормарића има довољно 

(укупно 662), али да да тренутно нису у употреби јер неки ученици нису вратили 

кључеве, неки користе по више ормарића, тако да остаје да разредне старешине 

маркирају који ормариће користе њихови ученици и да се исти правилно 

расподеле.  

- Сања Ђекић је поставила питање увођења немачког језика у школу, на шта је 

директорка одговорила да је добила негативан одговор на допис који је 

Министарству просвете школа послала у предходној школској години, а који се 

односио на тражење дозволе  

 

 

Седница је завршена у 19:00 часова. 

 
 

Записник водила      Председник Савета 

    Ана Марић                 Владан  Кузмановић   
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