
   Основна школа  

 „Душан Радовић“ 

        Нови Сад 

        Број:5/18 

 Дана: 17.02.2016. г.  

 

 

ЗАПИСНИК 

Са 9. редовне седнице Школског одбора 

 

 

 Одржане дана 28.12.2015. године у просторијама ОШ „Душан Радовић“ 

Нови Сад, Ченејска 61, са почетком у 18,00 часова. 

 ПРИСУТНИ: Оливера Рацић, Ненад Ердељан, Биљана Убипарип, Марија 

Бурсаћ, Јасна Томић Киш и Радомир Шарац. 

 ОПРАВДАНО ОДСУТНИ: проф.др.Снежана Радуловић, Ксенија Сворцан и 

Душан Јокић. 

 ОСТАЛИ ПРИСУТНИ: Славољупка Михајловић, директор школе,  Дејан 

Радека, председник синдиката, Милица Медаков шеф рачуноводства 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. Усвајање Плана набавки школе за 2016.годину; 

3. Доношење одлуке о усвајању Правилника о јавним набавкама; 

4. Усвајање извештаја о реализацији програма инвестиционих активности за 

2015.годину; 

5. Усвајање Плана стручног усавршавања за 2016.годину; 

6. Усвајање извештаја пописне комисије; 

7. Разно. 

који је једногласно усвојен. 

 

Тачка 1. 

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

једногласно прихваћен. 

 

Тачка 2. 

На претходној седници у јануару ове године усвојен је Финансијски план 

школе за 2016.годину и из тако усвојеног плана проистекао је План јавних набавки 

школе за 2016.годину истакао је секретар школе Миодраг Протић. Затим је укратко 

упознао чланове Школског одбора са самим Планом и то са набавкама на које се 

Закон примењује, као и са набавкама на које се Закон не примењује. 

Након тога једногласно је усвојен План јавних набавки школе за 

2016.годину. (прилог уз записник ). 

 

 



Тачка 3. 

Обзиром да се средином прошле године мењао Закон о јавним набавкама у 

обавези смо да наше старе Правилнике изменимо у складу са новим законским 

одредбама или да донесемо нови Правилник. Предлог новог Правилника о јавним 

набавкама Вам је достављен уз позив. 

Једногласно је донесена одлука о усвајању Правилника о јавним набавкама. 

(прилог уз записник). 

 

Тачка 4. 

Извештај о реализацији програма инвестиционих активности за 2015.годину 

поднела је шеф рачуноводства Милица Медаков. Школски одбор је једногласно 

усвојио Извештај који ће са свим пратећим одлукама и образложењима бити 

прослеђен Градској управи за образовање и Градоначелнику Новог Сада. 

(прилог уз записник) 

 

Тачка 5. 

План стручног усавршавања запослених за 2016.годину члановима 

Школског одбора укратко је презентовала Оливера Рацић, заменик председника 

Школског одбора. План је урађен на основу семинара акредитованих у Каталогу 

који је одобрен од стране Завода за унапређење образовања. 

Једногласно је донесена одлука о усвајању Плана стручног усавршавања за 

2016.годину. 

(прилог уз записник). 

 

Тачка 6. 

Милица Медаков је чланове Школског одбора укратко упознала са 

Извештајем пописне комисије која је извршила попис обавеза и потраживања 

крајем децембра,2015.године. Том приликом чланове Комисије је сачинили и 

предлог за отпис појединих ставки из пописа, тако да је потребно поред усвајања 

Извештаја донети и одлуку о отпису предложених ставки истакла је Милица 

Медаков. 

Једногласно је усвојен Извештај пописне комисије, као и донесена одлука о 

отпису. 

(прилог уз записник) 

 

Тачка 7. 

Није било додатних питања. 

 

Довршено у 19,30 сати. 

 

 

Записничар            Заменик председника 

       Биљана Убипарип     Школског одбора 

           Оливера Рацић 

 

 


