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САВЕТ РОДИТЕЉА ШКОЛЕ “КРАЉ АЛЕКСАНДАР I“ НОВИ БЕОГРАД 

 

 

ЗАПИСНИК СА ТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ САВЕТА РОДИТЕЉА 

У ШКОЛСКОЈ 2017/2018 ГОДИНИ 
 

 

 

Седница је одржана дана 1. децембра  2017. године  у 18 часова и 30 минута у 

просторијама школе. Седници је присуствовало 21 члан Савета родитеља од укупно 32, 

директор и психологшколе и чланови Тима за заштиту деце и ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања. 

Имена присутних и одсутних чланова савета су дата у прилогу записника. 

Констатује се да седници присуствује потребан број чланова за пуноважно одлучивање. 

 

 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д: 

 

На почетку седнице је отворена расправа о дневном реду. Седница је првобитно 

требало да буде одржана 28.11.2017.За ту седницу је директор школе,у консултацијама 

са председницом савета Јеленом Ђорћевић, чланом савета Милом Вучићевић и 

педагошко-психолошком службом школе одржаним 15.11.2017, а у складу са 

упутством Министарства просвете и годишњим планoм рада Савета родитеља, послао 

22.11.2017. електронским путем предлог следећег дневног реда: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Савета родитеља. 

2. Извештај о раду школе у првом класификационом периоду 

 Успех и владање ученика на првом класификационом периоду и мере за 

побољшање (педагог, психолог) 

 Активности школе по питању унапређења естетског уређења школе и 

хигијеноско техничких услова и осврт на питања чланова Комисије 

савета родитеља  (директор) 

3. План сарадње школе и породице и укључивање родитеља чланова Савета 

родитеља у реализацији (педагог, психолог) 

4.  Видови сарадње родитеља ученика и школе – анкета за родитеље (педагог, 

психогог) 

5. Превенција насиља, посебни ризици и мере заштите као и реаговање у случају 

када се насиље деси (педагог, психолог) 

 представљање чланова тима за заштиту деце и ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања у Основној школи „Краљ Александар I“ 

 Анализа спроведене анкете са родитељима, о присуству вршњачког 

насиља у школи 

 Извештај са родитељских састанака 

 Предлог заједничке акције на превенцији насиља у школи    

6. Разно 

 

Велики број чланова Савета је сматрао да је овим учињена повреда пословника јер су 

игнорисани неки захтеви чланова савета. Поред тога, неки чланови су захтевали да 

руководство школе треба да одговори на сва питања дефинисана на претходнох 

седници, као и да достави захтевану документацију (дописе и уговоре). Како то није 

испуњено, предлог који је подржала већина чланова Савета је да се захтева седница са 
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само једном тачком дневног реда о опструкцији рада савета од стране руководства 

школе и то је достављено школи путем мејла 27.11.2017. 

 

У међвремену, због немогућности председнице и потпредседнице савета да присуствују 

у заказаном термину, дошло је до одлгања седнице за 1.12.2017. Како је директор 

доставио одређену документацију, а чланице комисије за унапређење нису могле да 

присуствују у новом термину, на захтев председнице Савета, после консултација, 

чланови су захтевали следећи дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Савета родитеља. 

2. Усвајање одлуке о хитном састанку Савета у року од 7 дана са једном тачком: 

„Уређење школе и опструкције директора у достављању тражене документације 

и игнорисање претходних одлука Савета“. 

3. Извештај о раду школе у првом класификационом периоду: успех, владање и 

мере побољшања. 

4. Извештаји чланова Савета родитеља са појединачних родитељских састанака и о 

ставу родитеља у вези са насиљем у школи. 

5. План сарадње школе, породица и Савета родитеља: 

 Избор чланова тима за превенцију насиља 

 Представљање чланова тима за заштиту деце и ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања у Основној школи „Краљ Александар I“ 

 Анализа спроведене анкете и видови сарадње родитеља и школе у 

превенцији насиља 

6. Актуелни проблеми са насиљем, предлози заједничке и конкретне акције у 

периоду до распуста. 

7. Разно. 

Овај дневни ред је послат дан пре седнице уз предлог да се размотри и избор 

представника за Општински савет родитеља, али руководство школе на тај захтев није 

одговорило.  

 

Два сата пре саме седнице чланови савета су добили мејлом од потпредседнице савета 

нови предлог дневног реда који је договорен између потпредседнице и директора 

школе и који садржи: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Савета родитеља. 

2. Извештај о раду школе у првом класификационом периоду 

 Успех и владање ученика на првом класификационом периоду и мере за 

побољшање (педагог, психолог) 

 Активности школе по питању унапређења естетског уређења школе и 

хигијеноско техничких услова и осврт на питања чланова Комисије 

савета родитеља  (директор) 

3. План сарадње школе и породице. 

4. Мере за спречаваље вршњачког насиља у школи (анкета, идеје родитеља итд.) 

5. Избор представника Савета родитеља у тим за спречавање насиља. 

6. Избор представника Савета родитеља у Општински савет родитеља. 

7. Разно. 

 

Чланови савета су пре седнице имали примедбе на достављање дневног реда у овако 

кратком временском року, игнорисање предлога послатих раније и несистематску 

организацију тачака јер се сарадња помиње у три, а анкета  у две тачке.Поновљена је 

примедба да се о другом делу тачке 2 не може расправљати у одсуству чланица 

комисије. 
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Дневни ред који је достављен на самој седници, одштампан и потписан од стране 

потпредседнице није био онај који је послат маилом, већ предлог који је директор 

првобитно послао без уврштеног иједног предлога чланова савета.  

Овим је Биљана Малетин,  потпредседница савета, доведена у неугодну ситуацију а 

чланови савета дезинформисани о темама о којима треба расправљати. 

Додатан проблем који је настао је да су у тој потпуној неуређености важне теме попут 

избора представника за Општински савет родитеља и избор представника родитеља у 

Тим за заштиту деце од насиља потпуно изостављене. Чланови савета Мила Вучићевић, 

Милан Влаисављевић и Борис Богданоски су изнели примедбу да је руководство школе 

потпуно игнорисало предлоге савета око дневног реда, те наметнуло предлоге без 

консултација, затим да је нови дневни ред достављен два сата пре седнице што је 

противно Пословнику, те да је дневни ред на самој седници другачији од оба наведена. 

Записничар савета Борис Богданоски је напоменуо да теме на дневном реду нису добро 

дефинисане и да се преплићу што је на крају седнице потврдила и потпредседница 

савета Биљана Малетин која је, у одсуству председнице Јелене Ђорђевић, водила 

седницу. Чланови Савета су поново захтевали да се избаци други део тачке 2 о 

унапређењу из раније наведених разлога, одсуства чланица комисије. 

 

Због новина у закону и формирања Општинског савета родитеља, предлог директора је 

био и да се убаци и та ставка у дневни ред, што је било предвиђено предлогом чланова 

савета, али игнорисано од стране руководства школе. Већина присутних чланова је 

подржала измене предлога дневног реда, али је опет, грешком проузрокованом лошом 

концепцијом тема и хаосом око предлога, изостављена тачка о избору представника 

родитеља у Тим за заштиту деце од насиља, о којој је говорио и директор. 

 

На дневни ред седнице су коначно стављене следеће тачке: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Савета родитеља. 

2. Извештај о раду школе у првом класификационом периоду 

 Успех и владање ученика на првом класификационом периоду и мере за 

побољшање (педагог, психолог) 

3. План сарадње школе и породице и укључивање родитеља чланова Савета 

родитеља у реализацији (педагог, психолог) 

4. Видови сарадње родитеља ученика и школе – анкета за родитеље (педагог, 

психогог) 

5. Превенција насиља, посебни ризици и мере заштите као и реаговање у случају 

када се насиље деси (педагог, психолог) 

 Представљање чланова тима за заштиту деце и ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања у Основној школи „Краљ Александар I“ 

 Анализа спроведене анкете са родитељима, о присуству вршњачког 

насиља у школи 

 Извештај са родитељских састанака 

 Предлог заједничке акције на превенцији насиља у школи    

6. Избор за представнике у Општинском Савету родитеља. 

7. Разно 

Приступљено је гласању са следећим резултатом: 

За: 15 

Против: 1 

Уздржани: 1 

Није гласало: 4 

Усваја се предложени дневни ред. 

 



4 

 

Напомена: Члан савета Мила Вучићевић је тражила да се закаже следећа седница у што 

скоријем року, пожељно следеће седмице у термину који је договорен и са чланицама 

комисије да би се расправљало о акутним проблемима. Чланови Милан Пухар и Саша 

Филиповић су имали примедбу на честе састанке због својих обавеза уз предлог да се 

следећа седница одржи половином јануара, после Божићних празника и већина чланова 

је подржала тај предлог. 

 

Приступило се гласању: 

За: 17 

Против:0 

Уздржани:0  

Није гласало: 4 

 

 

1. Усвајање записника са претходне седнице Савета родитеља 

Чланови Савета су раније добили записник са друге седнице. Није било примедби. 

 

Приступљено је гласању са следећим резултатом: 

За: 18 

Против: 0 

Уздржани: 1 

Није гласало: 2 

 

Усваја се записник са друге седнице Савета родитеља за школску 2017/2018. годину. 

 

 

 

2. Извештај о раду школе у првом класификационом периоду 

Психолог школе Ведрана Берлековић је прочитала члановима савета родитеља извештај 

о успеху и владању ученика у првом класификационом периоду. 

Највећи број опомена је из метематике и енглеског језика. Потпредседница савета, 

Биљана Малетин је замолила да се обрати пажња на те чињенице и да се у наредном 

периоду ради интензивно на поправљању тих резулатата. Наставница енглеског језика 

Војна Адамовић, која је била присутна као члан тима за спречавање насиља, је желела 

да напомене да слабе оцене нису из одељења којима она предаје. Неки чланови савета 

су изнели примедбу са родитељских састанака неких одељења, пре свега два одељења 

петог разреда, на рад Ане Лазаревић и замолили да скрене пажња да се наставне 

јединице пажљивије и систематичније обрађују. 

Псохолог је напоменула да се поред редовне наставе, у школи ради и на допунској 

настави, као и на додатној настави која је припрема за такмичења. У другом 

полугодишту ће бити и припремне наставе за завршне испите. 

 

Од такмичења која су до сада била, истиче се прво место женске одбојкашке екипе на 

општинском такмичењу и добри резултати на републичком такмичењу у пливању, 

односно друго и треће месту. 

Поред тога, изабрано је одељење III/4 за такмичење Најраспеванија одељенска 

заједница.  

Школа у скоријем времену планира јавну смотру награђиваних ученика. 

 

Други део извештаја који је прочитан се односио на владање. Родитељи су напоменули 

да би требало побољшати дисциплину, како на часовима, тако и за време одмора по 

ходницима и дворишту. Један од предлога родитеља је био да се уведе дежурство 
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ученика и на задњем улазу, као што је и раније било предлога о дежурствима по 

спратовима. 

 

Директор је поново напоменуо да се ради на појачаном дежурству наставника, како у 

школи, тако и у дворишту. Додатна новина у раду је и да ће наставници убудуће имати 

неки вид оцењивања свог рада, као и опомене. 

 

 

3. План сарадње школе и породице и укључивање родитеља чланова Савета 

родитеља у реализацији 

4. Видови сарадње родитеља ученика и школе – анкета за родитеље 

5. Превенција насиља, посебни ризици и мере заштите као и реаговање у 

случају када се насиље деси 

Као што је поменуто раније, ове три тачке дневног реда су уско повезане, преплићу се, 

а у неким деловима и преклапају, па је и дискусија вођена на начин да је тешко 

одвојити по темама. 

 

Родитељи су упознати са неким од чланова тима за заштиту деце и ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања и то: 

Марко Вујичић, наставник физичког васпитања, председник тима, 

Војна Адамовић, наставница енглеског језика, заменик председника тима 

Сања Величковић, учитељица, 

Драган Љубојевић, наставник математике, 

Ђорђе Сарић, наставник историје, 

Милош Ђуран, наставник ликовне културе 

Како је већина присутних наставника из плаве смене, родитељи су замолили да се на 

некој од следећих седница као гости нађу и наставници из црвене смене. 

 

Чланови тима су се представили родитељима и изнели су нека своја искуства у раду и 

решавању ситуација. Да би се побољшала дисциплина, а самим тим смањило насиље, 

тим је донео одлуке да предња врата ученичких тоалета (врата од простора са 

умиваоницима) неће бити затварана. Такође, правилником ће бити покривено да 

наставници после најаве могу ући у свлачионице, а појачана дежурства у ходницима и 

дворишту треба да смање појаве насиља на тим местима. Према новом закону, школе 

могу без сагласности родитеља премештати децу која имају васпитне мере у друга 

одељења, па чак и у другу школу уколико договор међу школама постоји. 

 

Психолог Ведрана Берлековић је навела да је потребна боља сарадња родитеља и 

школских служби и да је потребно остварити веће поверење и да службе раде у складу 

са правилницима и према препорукама министарства. Она је позвала родитеље да сваки 

проблем који имају изнесу и да је педагошко-психолошка служба увек спремна за 

сарадњу и помоћ, али је истакла и да постоје родитељи који одбијају сваки вид сарадње 

и који негирају постојање било каквих проблема.  

 

Према анкети коју су родитељи добили за време родитељских састанака 20.8% деце 

млађих разреда и чак 31.8% деце старијих разреда је трпело неки вид насиља. Родитељи 

чија су деца трпела неко насиље су, према резултатима анкете, имали веће поверење у 

педагошко-психолошку службу и њен рад. Председник тима за заштиту деце од насиља 

је рекао да је приметио да у неким случајевима, родитељи не знају коме и како да 

пријаве случајеве и да долази до прескакања инстанци. 
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Психолог и чланови тима за заштиту деце од насиља су известили родитеље о 

реализованим, текућим и предстојећим активностима у циљу побољшања резултата у 

школи, остваривања бољих веза и смањења насиља. Између осталог, истичу се: 

 Предавања у организацији МУП-а за ученике 

 Веома успешно организовано школско спортско такмичење са фер и спортском 

атмосфером и навијањем 

 Заједничка акција учитељице Сање Величковић и наставника Марка Вујичића 

где се друже деца млађих и старијих разреда на часу физичког васпитања. 

 Смотра награђиваних ученика о којој је раније било речи. 

 

У другом делу дискусије, родитељи су пренели информације и предлоге са 

родитељских састанака. Примедбе су: 

 Недовољно времена је дато родитељима да одговоре на анкету, пре свега у делу 

са предлозима за побољшање, али је и евидентан недосатак времена да се и са 

децом разговара о насиљу. Ово је потврђено и исказом психолога да су неки 

родитељи накнадно долазили са предлозима и сугестијама. Чланови савета Мила 

Вучићевић и Борис Богданоски су изнели примедбе да је овако важна ствар 

захтевала више времена да би ситуација могла бити објективније сагледана, 

резултати анкете објективнији и реалнији, а предлози за унапређење 

конкретнији и сврсисходнији.   

 Родитељи неких одељења су изразили незадовољство, у неким случајевима,  

нетранспарентним радом школе и недовољним протоком информација. 

 Чланица савета Мирјана Опсеница је изјавила да у одељењу које она представља 

постоји неактивност родитеља да се укључе у решавање проблемазбог одређене 

дозе неповерења ка школским институцијама и неверице у успех. 

 Чланица савета Сања Јањић је навела да постоје проблеми са одређеним 

родитељима који не прихватају одговорност за поступке деце и одбијају сваки 

вид сарадње, укључујући и родитељске састанке. Питање је и зашто се 

дозвољава да се ти родитељи скривају. 

 Родитељи су тражили повећање дисциплине на часовима да не би ученици били 

таоци недисциплиноване деце која ометају наставу. Скренута је пажња и на 

насиље ученика према наставницима, а што је посебно забрињавајуће, тога има 

и у првом разреду. 

 Чланица савета Мирјана Опсеница је напоменула да и обраћање наставника 

према деци мора бити у коректном тону, без омаловажавања и уличног жаргона. 

 Потребно је оштро санкционисање преступа укључујући материјалну надокнаду 

учињене штете у случају вандализма или сличних ситуација. 

 Укључивање родитеља у прихватање одговорности за понашање деце уз 

материјалну одговорност и евентуално укључивање виших инстанци. 

 Чланица савета и представник родитеља у Тиму за заштиту деце од насиља, 

Мила Вучићевић је изнела примедбу да се у старијим разредима занемарују 

часови грађанског васпитања и веронауке и да се ти часови често губе, а да би на 

њима требало највише радити на превенцији насиља, те да је то сродна тема са 

оба наведена предмета. Њена сугестија је да се на нивоу школе направи план 

рада на тим часовима да се теме око насиља  обраде на озбиљан начин.Она сама 

је понудила да као члан тима учествује на тим часовима у поподневним 

терминима у старијим разредима као помоћ наставницима у раду са ученицима. 

 

Родитељи су изнели похвале за неке досадашње акције и дали предлоге за унапређење 

сарадње и превенцију насиља: 



7 

 

 Похвала за успешну организацију спортског такмичења у школи о којој је раније 

било речи. 

 Члан савета Борис Богданоски је похвалио организацију предавања о насиљу 

организованом у сарадњи учитељица Биљане Продановић и Сање Величковић са 

Карате клубом „Жандармерија“ уз подршку МУП-а. Предлог је да се то 

предавање одржи за већу групу родитеља, а могу бити укључени и наставници. 

 Похваљене су појединачне акције наставника које поспешују дружење деце 

попут неких излета или изложбе кућних љубимаца организоване од стране 

наставнице биологије Љиљане Стевановић. 

 Чланица савета Биљана Срдановић је предложила да се неколико пута годишње 

организују спортски дани за децу и родитеље. 

 Да би деца била свеснија и могла да препознају насиље у почетним стадијумима 

и да би знала правилно да реагују, предлог више чланова савета је да се чешће са 

децом организују радионице и да су часови одељенске заједнице, грађанског 

васпитања и веронауке најбоље место за то. Предлог је да наставници добију 

неки вид обуке од стране педагошко-психолошке службе и задатке како да се то 

ради на часовима. Посебно треба обратити пажњу на избегавање стереотипа у 

вези са насиљем, као што су етикетирање оних који пријаве насиље 

„тужибабама“ и како се треба супротставити насиљу. 

 Неколико родитеља је изнело сличну идеју о радионицама у којима би били 

укључени родитељи, деца и наставници, а где би се разговарало о проблемима, 

играле игре са замењеним улогама, заједно радило на неким креативним 

задацима и слично. Чланица савета Мила Вучићевић је навела да неки родитељи 

нису довољно рачунарски писмени и да тиме не могу да иду у корак са децом и 

да би било добро да се на таквим радионицама могу деца укључити као 

предавачи, а родитељи као ђаци. 

 Родитељи се могу укључити као предавачи или довести стручне предаваче из 

свог окружења око неких тема које су од интереса, попут спорта, музике, 

информационих технологија, безбедности на интернету итд. 

 

 

 

6. Избор представника Савета родитеља у Општински савет родитеља 

У складу са новим одредбама закона, Савет родитеља је приступио избору 

представника за Општински савет родитеља. За представника је предложена Јелена 

Ђорђевић, а за заменика представника Мила Вучићевић. Других предлога није било, а 

за оба кандидата је договорено јединствено гласање  

 

Приступљено је гласању са следећим резултатом: 

За: 18 

Против: 0 

Уздржани: 3 

Није гласало: 0 

 

ОДЛУКА 
 

За представника Савета родитеља у Општинском савету родитеља је изабрана Јелена 

Ђорђевић, а за њену заменицу Мила Вучићевић. 
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7. Разно 

Представници првог разреда су изнели незадовољство избором одредишта за 

рекреативну наставу (Крупањ) и због јако мале заинтересованости захтевали 

поништење те одлуке, те расписивање новог тендера где би дестинација била Гоч. 

Потребно је да Савет првог разреда донесе одговарајућу одлуку за коју би Савет 

родитеља дао сагласност, а затим у сарадњи са школом да се предузму следећи кораци. 

 

Представници осмог разреда су покренули иницијативу за редовне састанке Савета 

осмог разреда због питања која су њима од интереса. 

 

Члан савета Милан Влаисављевић је навео да планом рада за школску 2017/18. годину 

екскурзије су предвиђене у октобру, а не у мају када се стварно планира њихова 

реализација. Како је нагласио, ово би могао бити озбиљан проблем у случају 

инспекцијског прегледа, али и ако би дошло до нежељених, непредвиђених околности 

на самој екскурзији, те, ако се екскурзије планирају у мају, потребно је изменити 

годишњи план у складу са тим. 

 

Чланови савета Милан Влаисављевић и Борис Богданоски су још једном скренули 

пажњу да ситуација око дневног реда и хаос око тога који се догодио на овој седници 

не би смели да се понове као и да не сме бити наметања дневног реда и усвајања без 

консултација са члановима савета.Tачке дневног реда морају бити концизније и јасније 

формулисане. Поред тога, било који предлог чланова савета мора бити узет у 

разматрање. Функционисање савета мора бити у законским оквирима, али и у циљу 

планског и продуктивног рада,а то без јасних циљева није могуће. 

 

Још једна од примедби Милана Влаисављевића је била и да нису изабрани чланови 

Тима за заштиту од насиља од стране Савета родитеља иако је то било важно, а чак и 

предвиђено у неким од предлога дневног реда, а о чему је говорио и директор школе. 

 

Седница Савета родитеља завршена је у 21:30 часова. 

 

Следећа седница је заказана за другу половину јануара 2018. године, после Божићних 

празника. 

 

Прилог: 

- Списак присутних чланова савета. 

- Извештај о успеху и владању на крају првог класификационог периода 

 

 

Записник водили:                                              ПОТПРЕДСЕДНИК САВЕТА РОДИТЕЉА 

 

_________________                                                _______________________________ 

Милена Јеличић                                                                        Биљана Малетин 

 

_________________ 

Борис Богданоски 

 

 

Урађено у 34 примерка и достављено: 

- а/а (Секретаријату школе) 

- Председнику Савета родитеља 

- Члановима Савета родитеља (електронски, без прилога) 


