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З А П И С Н И К 

са II седнице Савета родитеља ОШ „Војвода Радомир Путник“,  

одржане у четвртак, 6. 11. 2014. године, у 17:00 часова у зборници школе 

 

Присутни чланови:  

Лидија Хам Миловановић, Јована Секулић, Јасмина Милачић, Драгана Џалета, Катарина 

Клара Дакић, Татјана Ђурашковић, Бранислав Секуловић, Зорица Булат, Даворин Миклуц, 

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

Срђан Милошевић, Зорана Ачковић Пурић, Јелена Живановић, Наталија Уловец, Јелена 

Кујунџић, Биљана Ђерић, Верица Брадић и Татјана Милатовић Милошевић. 

 

Оправдали одсуство:  

Владан Петровић, Сања Ђекић и Анђа Пауновић. 

 

Седници поред чланова присуствују: 

Радослава Мраовић, директорка школе, Ана Марић, педагог школе и Славица Митровић, 

шеф рачуноводстава на замени. 

 

Седницу отвара и њеним радом руководи председник Савета родитеља, Владан 

Кузмановић, констатујући да седници присуствује 21 члан. 

 

За седницу је предложен следећи 

 

Дневни ред: 

1. Усвајање Записника са седнице Савета родитељаодржане 11. 9. 2014. године  

2. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог тромесечја 

3. Давање мишљења о предлогу Плана инвестиција у 2015. години 

4. Разматрање извештаја о реализацији излета 

5. Сарадња са школом на уређењу школских просторија и школског дворишта 

6. Учешће родитеља у акцијама школе 

7. Иницијативе Савета родитеља 

8. Разно. 

 

После краће дискусије, због потребе да Савет родитеља изабере представнике родитеља за 

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања једногласно је усвојен 

следећи измењен и допуњен: 

 

Дневни ред: 

1. Усвајање Записника са седнице Савета родитеља одржане11. 9. 2014. године 

2. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог тромесечја 

3. Избор родитеља за Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 
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4. Давање мишљења о предлогу Плана инвестиција у 2015. години 

5. Разматрање извештаја о реализацији излета 

6. Учешће родитеља у акцијама школе и уређењу школе и школског дворишта 

7. Иницијативе Савета родитеља 

8. Разно. 

 

Аd 1.  Усвајање Записника са седнице Савета родитеља одржане 11. 9. 2014. године 

Записник са седнице одржане 11. 9. 2014. године усвојен је са 20 гласова „за“ и са једним 

уздржаним гласом. 

 

Аd 2.  Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог тромесечја 

Након уводног излагања председника Савета родитеља, у којем је обавестио чланове 

Савета да је Извештај о успеху и дисциплини ученика на крају првог тромесечја школске 

2014/2015. године достављен електронским путем од стране педагога школе свим 

члановима Савета, известилац по овој тачки, педагог школе, Ана Марић је сажето 

информисала чланове Савета о садржају и главним елементима Извештаја. При томе је 

нагласила да највише дисциплинских проблема било у петом разреду и тим поводом ће 

бити организован састанак Тима за заштиту ученика од насиља са родитељима.  

 

Аd 3. Избор родитеља за Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

Директорке школе, Радослава Мраовић, упознала је родитеље да је према Годишњем 

плану рада школе предвиђено да родитељи имају два представника у Тиму за заштиту 

ученика од насиља, а да је актуелни члан једино Јасмина Милачић. Стога је потребно да 

Савет изабере још једног представника. 

Татјана Милатовић Милошевић је предложила Зорану Ачковић Пурић за члана Тима за 

заштиту ученика од насиља. Савет родитеља је једногласно донео 

 

ОДЛУКУ 

да Зорана Ачковић Пурић буде члан Тима за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања. 

 

Аd 4. Давање мишљења о предлогу Плана инвестиција у 2015. години 

Директорка школе, Радослава Мраовић, упознала је чланове Савета да је 

претходних година школа од општине Савски венац добијала формуларе на којима су 

своје мишљење давали Школски одбор, Савет родитеља и Ђачки парламент. Међутим, за 

ову школску годину из општине је прослеђен другачији формулар Плана капиталних 

инвестиција, који потписује директор школе. Директорка је навела да План инвестиција у 

2015. години обухвата следеће: 

1) Комплетна санација фискултурне сале и пратећих објеката, укључујући и санацију 

крова изнад спортског блока. 
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2) Реконструкција подрумског простора. 

3) Реконструкција кухињског и трпезаријског простора. 

4) Уређење спортских терена. 

Директорка школе је додала да је на јавној расправи коју је организовала општина, 

представила горе наведене предлоге за инвестирање у школу. 

За реч се јавила Јасмина Милачић и предложила да школа аплицира за пројекте код 

хуманитарних организација као што су “Фондација Ђоковић” и “Фондација Дивац”, као и 

у Министарству спорта.  

Савет родитеља је утврдио  

 

ПРЕДЛОГ  

да школа аплицира код хуманитарних организација и код амбасада  

које се налазе на територији општине Савски венац. 

 

Аd 5.  Разматрање извештаја о реализацији излета 

Председник Савета родитеља, Владан Кузмановић, констатовао је да излети још увек нису 

реализовани. Тим поводом, шеф рачуноводства, Славица Митровић је дала члановима 

Савета информације које су од значаја за ову тачку. Г-ђа Митровић је навела да се излети, 

екскурзије и настава у природи организују путем јавних набавки. Међутим, како поступак 

јавних набавки траје најмање два месеца и како се Финансијски план школе усваја после 

31. 1. 2015. године, школа тек након тог периода може започети јавну набавку. Такође, 

проблем ствара и што школа у тренутку јавне набавке мора на рачуну имати новац као 

гаранцију да ће се започета јавна набавка и реализовати.  

За реч се јавила Гордана Петровић и поставила питање да ли постоји начин да се школа 

избори да организује излете и екскурзије, а да то буде у складу са законом.  

Председник Савета, Владан Кузмановић дао је предлог да школа, као и родитељи 

покушају да прикупе све неопходне информације и позитивна искуства других школа које 

су успеле да реализују екскурзије и да на основу тих информација покуша да реализује 

исте. Такође је предложио да се у децембру одржи ванредна седница Савета на којој ће 

родитељи покушати да дају коначан предлог и начин за реализацију излета, екскурзија и 

наставе у природи.  

Чланови Савета родитеља су се договорили да се ванредна седница одржи у четвртак,  

4. 12. 2014. године. 

 

Аd 6. Учешће родитеља у акцијама школе и уређењу школе и школског дворишта 

Јелена Живановић је предложила да се „Сајам занимања“, који је прошле године 

организован уз учешће родитеља, у овој школској години организује и за ученике седмог 

разреда. 

Савет родитеља је прихватио ову иницијативу као корисну, па ће „Сајам занимања“ у овој 

школској години бити организован и за ученике седмог разреда 
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Срђан Милошевић је предложио да се по угледу на општину Савски венац организује 

одлагање старих батерија у холу школе и да се на тај начин деца уче еколошкој култури. 

Савет родитеља је закључио да пре организације акције одлагања старих батерија треба 

пронаћи акредитовану фирму која ће бесплатно преузети и однети прикупљене батерије.  

Директорка школе је подсетила родитеље да је пре неколико година у школи успешно 

реализовна акција прикупљања електронског отпада.  

Чланови Савета су се сагласили да је акција прикупљања електронског отпада била веома 

корисна, па је Савет родитеља утврдио  

 

ПРЕДЛОГ 

да се акција прикупљања електронског отпада реализује по завршетку пописа, 

почевши од  јануара 2015. године. 

 

Аd 7. Иницијативе Савета родитеља 

Председник Савета родитеља, Владан Кузмановић, подсетио је родитеље на неке од 

иницијатива које су родитељи упутили у периоду између две седнице Савета. 

За реч се јавила Татјана Ђурашковић и изнела проблем доласка деце на јутарњи пријем, 

пре 7:30 часова. 

Директорка школе је обавестила Савет да је ученицима од I до IV разреда, који у школу 

дођу пре 7:30, обезбеђен јутарњи пријем и да могу отићи у учионице. Родитељи могу 

допратити децу до хола школе. 

 

Аd 8. Разно 

Директорка школе, Радослава Мраовић је информисала је родитеље о следећем: 

1) Школа ће пооштрити безбедносне мере које се тичу изласка ученика из школског 

дворишта за време одмора, а дежурни наставници ће то контролисати. 

2) За све запослене се уводи листа евидентирања доласка на посао и изласка са посла. 

Јелена Живановић је затражила објашњење због чега је поскупела школа кошарке а 

Драгана Џалета да ли ће школа глуме наставити са радом.  

Директорка је тим поводом информисала да цене закупа у школи нису промењене. 

Међутим, Школски одбор је донео одлуку да се свим понуђачима наплаћује иста цена 

закупа, па је то утицало на повећање цена школе кошарке. 

Пошто су поједини закупци школског простора тражили повлашћене цене закупа, од њих 

је затражeна допунa документације, коју ће Школски одбор накнадно размотрити, пре 

доношења одлуке. 

 

Седница је завршена у 19:00 сати. 

 

Записник водила               Председник Савета родитеља 

    Ана Марић                                  Владан  Кузмановић  


