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ЗАПИСНИК
са IV седнице Савета родитеља ОШ “Војвода Радомир Путник”,
одржане у четвртак, 25. 12. 2014. године у 16:30 часова, у зборници школе
Присутни чланови:
Даворин Миклуц, Зорана Ачковић Пурић, Гордана Петровић, Сања Ђекић, Јасмина Милачић,
Верица Брадић, Јелена Кујунџић, Срђан Милошевић, Бранислав Секуловић, Владан
Кузмановић, Наталија Уловец, Ирена Цветиновић, Гордана Убавић, Јована Секулић, Анђа
Пауновић
Одсутни:
Александра Букумировић
Оправдали одсуство:
Јелена Живановић, Зорица Булат, Драгана Џалета, Татјана Ђурашковић, Татјана Милатовић
Милошевић, Биљана Ђерић, Катарина Клара Дакић и Владан Петровић, Лидија Хам
Миловановић
Седници поред чланова присуствују:
Радослава Мраовић, директорка школе и Биљана Богићевић Миликић, замена Зорице Булат
Оправдано је одсутна Ана Марић, педагог школе.
Седницу отвара и њеним радом руководи председник Савета родитеља, Владан Кузмановић,
констатујући да седници присуствује 15 чланова и 1 заменик члана, без права да учествује у
гласању.
За седницу је предложен и једногласно усвојен следећи:
Дневни ред
1. Усвајање Записника са III седнице Савета родитеља одржане 4. 12. 2014. године
2. Одлука о одређивању надокнаде за бригу о деци на ђачким путовањима предвиђеним
годишњим планом рада школе.
Аd 1. Усвајање Записника са седнице Савета родитеља одржане 4. 12. 2014. године
Записник са III седнице Савета родитеља одржане 4. 12. 2014. године једногласно је усвојен.
Ad 2. Одлука о одређивању надокнаде за бригу о деци на ђачким путовањима
предвиђеним годишњим планом рада школе
Директорка школе је обавестила чланове Савета родитеља да се од претходне седнице
подробно информисала о поступку јавне набавке за организацију излета, екскурзија и настава
у природи. Што се тиче надокнада за бригу о деци, школа прикупља новац од родитеља,
прослеђује га туристичкој агенцији као организатиру, која исплаћује учитељима и
наставницима надокнаде по уговору о делу или уговору о привременим и повременим
пословима. Савет родитеља одређује надокнаде у нето износу, а прописане порезе и
евентуалне доприносе сноси агенција. Директорка школе је подсетила родитеље на
одговорност и деликатност бриге о деци на путовањима, али и да су тешка времена па треба
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водити рачуна да се родитељи финансијски превише не оптерете. Из јавне набавке
искључени су излети за ученике од I-IV разреда, који су били предвиђени за јесен, како се не
би мењао годишњи план рада школе. Предвиђени су: једнодневни излети за ученике од V до
VII разреда, дводневна екскурзија ученика VIII разреда и седмодневна настава у природи за
ученике од I до IV разреда.
Председник Савета, Владан Кузмановић, је отворио дискусију.
Биљана Богићевић Миликић је предложила да се направи разлика у висини дневнице за излет
и екскурзију, или наставу у природи, пошто се не може исто третирати чување деце од 12 и
мање и 24 сата.
Присутни су затим дискутовали о висини дневница претпрошле године, просечном броју
деце по одељењу, потреби да се добије максималан број гратис места, да се ангажује озбиљна
агенција, по потреби да одељење воде 2 учитеља/наставника (ако је већи број деце), итд.
Даворин Миклуц је предложио износе дневница од 5.000 дин. за излет, а 10.000 дин. по дану
за екскурзију и наставу у природи, укупно за сву децу.
Гордана Петровић је предложила да дневница за излет ипак прати приближан износ од 50
еура, те да буде 6.000 дин. укупно за сву децу.
Директорка школе је напоменула да је неправедно да исти износ добије учитељ/наставник
који води нпр. 18 и онај који води 30 деце.
Биљана Богићевић Миликић је предложила да је у случају 30 деце безбедније да пођу два
учитеља/наставника.
Срђан Милошевић је предложио да се Савет састане још једном ако се укажу неке
недоумице, пошто сада не може да се предвиди све.
Председник Савета, Владан Кузмановић, је предложио износе дневница од 5.000 динара за
излет, 8.000 динара по дану (за оба дана 16.000 динара) за дводневну екскурзију и 7.000 по
дану (за све дане 49.000 динара) за наставу у природи, укупно за сву децу.
Директорка школе је подвукла специфичност екскурзије VIII разреда и бројне потенцијалне
опасности код деце тог узраста.
После кратке дискусије, имајући у виду прописан минимум ученика да би се ђачка путовања
реализовала, утврђен је предлог да се одреди надокнада у нето износу, без обзира на број
деце која иду на ђачко путовања.
Након тога, Савет је донео
ОДЛУКУ
о надокнади за бригу о деци на ђачким путовањима
предвиђеним годишњим Планом рада школе за школску 2014/2015. годину
Једнодневни излет – 5.000 динара нето
Дводневна екскурзија ученика VIII разреда – 20.000 динара нето (тј. 10.000 динара по дану)
Седмодневна настава у природи – 56.000 динара нето (тј. 8.000 динара по дану).
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Наведени Предлог усвојен је са 13 гласова ЗА и 2 УЗДРЖАНА гласа.
Иако Дневним редом није била предвиђена тачка РАЗНО, неколико присутних је замолило да
нешто кратко дода ван дневног реда.
Зорана Ачковић Пурић је указала на то да сада већ постоји неки члан Савета са трећим
изостанком у овој школској години, те да би такав/такви требали да се искључе из рада
Савета.
Директорка школе је известила присутне да се неопходна санација крова фискултирне сале
ради из средстава школе којих тренутно има, те да евентуална донација родитеља за сада није
потребна.
Срђан Милошевић је рекао да је пре неки дан видео децу како ходају по огради школског
дворишта која је око 2 метра висока, те да школа о томе поведе рачуна како не би дошло до
повреде.
Председник Савета, Владан Кузмановић је најавио следећу седницу за кра јануара, или
почетак фебруара.
Седница је завршена у 17:30.
У одсуству педагога школе, Ане Марић, записник је водила Зорана Ачковић Пурић, члан
Савета.

Председник Савета родитеља
Владан Кузмановић
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