
  Основна школа  

„Душан Радовић“ 

       Нови Сад 

       Број:5/22 

Дана:29.02.2016. г. 

 

 

ЗАПИСНИК 

Са 10. редовне седнице Школског одбора 

 

 

 Одржане дана 29.02.2016. године у просторијама ОШ „Душан Радовић“ 

Нови Сад, Ченејска 61, са почетком у 12,00 часова. 

 ПРИСУТНИ: Снежана Радуловић, Ружица Игић, Оливера Рацић, Ненад 

Ердељан, Биљана Убипарип, Марија Бурсаћ, Јасна Томић Киш и Ксенија Сворцан. 

 ОПРАВДАНО ОДСУТНИ: Радомир Шарац и Дејан Радека, председник 

синдиката. 

 ОСТАЛИ ПРИСУТНИ: Славољупка Михајловић, директор школе, Оливера 

Вајда,помоћник директора, Милица Медаков шеф рачуноводства, ученици 

представници Ђачког парламента Лука Војновић и Тијана Поповић и Миодраг 

Протић, секретар школе. 

 

 За рад је предложен следећи 

 

Д н е в н и   р е д: 

1. Усвајање записника са претходне седнице; 

2. Верификација мандата новог члана Школског одбора; 

3. Усвајање Извештаја о финансијском пословању школе за период I-XII 

2015.године; 

4. Разно. 

 

који је једногласно усвојен. 

 

Тачка 1. 

Обзиром да није било примедби на  записник са претходне седнице исти је 

једногласно прихваћен. 

 

Тачка 2. 

Проф. Др Снежана Радуловић, председник Школског одбора упознала је 

чланове Школског одбора са Решењем Скупштине града о разрешењу члана и 

именовању чланице Школског одбора Основне школе „Душан Радовић“ Нови Сад. 

Наиме, на седници Скупштине града одржаној дана 11.фебруара,2016.године 

Душан Јокић је разрешен дужности члана и за новог члана Школског одбора 

именована је Ружица Игић. На основу одлуке Скупштине града Школски одбор је 

једногласно верификовао мандат новог члана Проф.др  Ружице Игић. 

 

 

 



Тачка 3. 

Сви чланови Школског одбора су добили на увид Преглед финансијског 

пословања ОШ „Душан Радовић“ Нови Сад за период I-XII 2015.године. Милица 

Медаков, шеф рачуноводства, која је извештај саставила, презентовала га је 

Школском одбору. 

Извештај о финансијском пословању за период  I-XII,2015.године Школски 

одбор је једногласно усвојио. 

 

Тачка 4. 

Чланови одбора разговарали са преставницима ученика о њиховом виђењу  

рада школе и Ђачког Парламента.  

Директор школе известио Одбор о активностима везаним за унапређење 

промоције школе, чланови подржали ентузијазам руководства и свих запослених на 

унапређењу наставних и ваннаставних активности. Проф др Ружица Игић 

предложила да се у том смислу почне на прикупљању и промоцији Алумни листе 

ученика школе, успешних у даљем образовању, науци, спорту, каријерама и 

пословима од јавног друштвеног значаја, а који могу бити велики додатни мотив 

ученицима и који јесу прави резултат вишедеценисјког успешног рада целог 

колектива. Чланови одбора подржали идеју. Након дискусије по овом питању 

председник закључио седницу.    

 

Седница закључена у 13,00 сати. 

 

 

Записничар          Председник 

      Биљана Убипарип     Школског одбора 

       Проф.др Снежана Радуловић 

 

 


