ЗАПИСНИК СА ДЕВЕТЕ СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ,,СВЕТИ САВА” ДРУГЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020.
ГОДИНИ,
одржане 11. 10. 2019. године са почетком у 17.00 часова у просторијама
школе,
Београд, Николаја Краснова бр. 8.
Седници су присуствовали чланови Школског одборa: Драгутин Марјановић, Милан
Мерњик, Милан Слани, Миљан Лазовић, Славица Милојковић, Марина Насковић.
Одсутни: Владо Маријан, Александра Бошковић, Слађана Томић.
Поред чланова Школског одбора, седници су присуствовали: Михајло Ракоњац,
директор школе, Душанка Тајић, секретар школе и Слађана Галушка, помоћник директора.
Школском одбору присуствовала је Снежана Ђуричковић, председник Синдиката
радника у просвети Србије Синдикалне организације ОШ „Свети Сава“. Није
присуствовала Ивана Марковић, председник Синдикалне организације Унија синдиката
просветних радника Србије - Синдикат ОШ „Свети Сава“, која је уредно позвана,
Школском одбору нису присуствовали преставници ученичког парламента, уредно
позвани.
Седницом је руководио председник Школског одбора Драгутин Марјановић.
Констатовано је да на седници присуствује већина од укупног броја чланова и да
постоје услови за рад и одлучивање, након чега је предложен следећи:
ДНЕВНИ РЕД:
1. Усвајање Записника са осме седнице Школског одбора;
2. Упућивање захтева министру за доношење решења о престанку вршења дужности
директора Михајла Ракоњца;
3. Доношење одлуке о накнади штете за неискоришћене дане годишњег одмора за
директора Михајла Ракоњца;
4. Доношење решења о премештају Јоване Миленковић са радног места наставника
разредне наставе на радно место директора ОШ „Свети Сава“;
5. Формирање Комисије за примопредају дужности директора.
Председник Школског одбора Драгутин Марјановић је пре преласка на дневни ред
изнео да се приликом сазивања седнице Школског одбора руководио информацијама
добијеним од Управе Школе. Председник је оставио могућност члановима Школског
одбора да процене да ли су тачке дневног реда хитне, па да се о њима одлучује данас или
да се седница Школског одбора помери за понедељак. Сви присутни чланови Школског
одбора су за то да се седница одржи тог дана. Чланови Школског одбора су једногласно
усвојили предложени дневни ред. Прешло се на решавање по тачкама дневног реда.
ТАЧКА 1.
Записник са осме седнице Школског одбора је благовремено достављен члановима
Школског одбора електронском поштом.

На основу члана 29. Пословника о раду Школског одбора Основне школе ,,Свети
Сава” у Београду ( дел. бр. 02-25/19 од 23.04.2019. године ), а у вези са чланом 44. Статута
школе (дел.бр. 02-24/19 од 23.04.2019. године), Школски одбор једногласно донео:
ОДЛУКУ
Усваја се записник са осме седнице Школског одбора Основне школе ,,Свети Сава”
одржане дана 12.09.2019. године.
(Записник у прилогу)
ТАЧКА 2.
С обзиром на то да садашњи директор школе Михајло Ракоњац 15. 10. 2019. године
навршава 65 година живота због чега му по сили закона престаје радни однос, а самим тим
и дужност директора у складу са чланом 128. став 1 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 27/2018- др.закон и 10/2019), Школски
одбор Основне школе ,,Свети Сава“ је на основу члана 119. а у вези са чланом 128. Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласника РС“ бр. 88/2017, 27/2018 –
др.закони и 10/2019), члана 44. Статута школе (дел.бр. 02-24/19 од 23.04.2019. године),
члана 29. Пословника о раду Школског одбора Основне школе ,,Свети Сава” у Београду
(дел. бр. 02-25/19 од 23.04.2019. године), на седници одржаној дана 11. 10. 2019. године је
једногласно донео одлуку да се обрати министру ради доношења одлуке о престанку
вршења дужности директора Михајла Ракоњца.
ТАЧКА 3.
Чланом 76. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/2018-аут.тумачење) је прописано да је у случају престанка
радног односа, послодавац дужан да запосленом који није искористио годишњи одмор у
целини или делимично, исплати новчану накнаду уместо коришћења годишњег одмора, у
висини просечне зараде у претходних 12 месеци, сразмерно броју дана неискоришћеног
годишњег одмора. Накнада из става 1. овог члана има карактер накнаде штете.
На основу 76. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/2018-аут.тумачење), члана 119. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласника РС“ бр. 88/2017, 27/2018 – др.закони и 10/2019),
члана 44. Статута школе (дел.бр. 02-24/19 од 23.04.2019. године), члана 29. Пословника о
раду Школског одбора Основне школе ,,Свети Сава” у Београду ( дел. бр. 02-25/19 од
23.04.2019. године ), Школски одбор Основне школе ,,Свети Сава“ на седници одржаној
дана 11.10.2019. године је једногласно донео одлуку о накнади штете директору Михајлу
Ракоњцу за неискоришћени годишњи одмор за 2019. годину, у укупном трајању од 29 дана.
ТАЧКА 4.
Чланом 124. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања (,,Сл.
Гласник РС,, бр 88/2017, 27/2018. –др.закон и 10/2019), прописано је да уколико је за
директора именовано лице из реда запослених у тој установи, орган управљања доноси
решење о његовом премештају на радно место директора које по сили закона замењује
одговарајуће одредбе уговора о раду.
На основу члана 119. а у вези са чланом 124. Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласника РС“ бр. 88/2017 и 27/2018 – др.закони и 10/2019), члана 44.

Статута школе (дел.бр. 02-24/19 од 23.04.2019. године), члана 29. Пословника о раду
Школског одбора Основне школе ,,Свети Сава” у Београду ( дел. бр. 02-25/19 од 23.04.2019.
године ), Школски одбор Основне школе ,,Свети Сава“ на седници одржаној дана
11.10.2019. године је једногласно донео одлуку о доношењу решења о премештају Јоване
Миленковић са радног места наставник разредне наставе на радно место директора Основне
школе „Свети Сава“ са пуним радним временом на неодређено време почев од 16.10.2019.
године.
ТАЧКА 5.
На основу члана 119. Закона о основама система образовања и васпитања
(,,Службени гласник Републике Србијe” бр. 88/2017, 27/2018. – др. закон и 10/2019), члана
44. Статута школе (бр. 02-24/19 од 23.04.2019. године), члана 29. Пословника о раду
Школског одбора Основне школе ,,Свети Сава” у Београду ( дел. бр. 02-25/19 од 23.04.2019.
године ), Школски одбор Oсновне школе ,,Свети Сава“ на седници одржаној дана
11.10.2019. године, једногласно је донео одлуку о формирању Комисије за примопредају
дужности директора у саставу: Слађана Галушка, помоћник директора, Душанка Тајић,
секретар школе, Ивана Вукојевић, шеф рачуноводства, Маја Димитријевић, стручни
сарадник - психолог, Владимир Јанковић, домар.

Седница је закључена у 17.46 часова.
Записник водила, секретар школе,
____________________
Душанка Тајић
ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА
_________________________
Драгутин Марјановић

