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ЗАПИСНИK СЕДНИЦЕ САВЕТА РОДИТЕЉА ОШ ЖАРKО ЗРЕЊАНИН У 

НОВОМ САДУ ОДРЖАНЕ 14. ОKТОБРА 2021. ГОДИНЕ СА 

ПОЧЕТKОМ У 18:00 САТИ 

 

За седницу је био предложен дневни ред са следећим тачкама: 
1. Kонституисање Савета родитеља за школску 2021/2022 годину 
2. Избор председника СР, Заменика председника СР и записничара 
3. Доношење Пословника о раду Савета родитеља 
4. Избор представника родитеља у Општински СР 
5. Разматрање Извештаја о реализацији годишњег плана рада за школску 2020/2021 

год. 
6. Разматрање Годишњег Плана рада школе за 2021/2022 год. 
7. Разматрање извешраја о остваривању Развојног плана школе за школску 

2020/2021 год. 
8. Разматрање Извештаја о завршном испиту за школску 2020/2021 год. 
9. Разматрање Извештаја о остваривању програма екскурзије и наставе за школску 

2020/2021 год. 
10. Усвајање Плана и програма екскурзија и наставе у природи за школску 2021/2022 

год. 
11. Сагласност за додатна наставна средства за 4. разред, почев од школске 

2021/2022 год. 
12. Давање сагласности за ђачки динар за школску 2021/2022. год. 
13. Обезбеђење за школску 2021/2022. год.  
14. Разно 
 
На Седницу СР су били позвани изабрани представници родитеља из свих одељења, а 
свим представницима је, уз позив за седницу, био достављен следећи материјал: 
1. Савет родитеља – Пословник 
2. Анализа ЗИ 2021 - ЗАВРШНИ ИСПИТ (1) 
3. За Савет родитеља - Додатна наставна средства 
4. Извештај_Садржај 2020-21 31.8.2021.кккк 
5. Годишњи план рада, шк.2021-22. год.  
6. Ђачки динар 
7. План и програм екскурзија 21 22 
 
Седници је присуствовало 33 родитеља, а нису присуствовали представници по 
одељењима: 
1. I-7 - Јелена Јеремић Терзић 
2. II-4 - Влада Поповић 
3. II-7 - Данијела Петковић 
4. III-1 - Натали Вукобратовић 

5. III-2 - Сања Армаковић 
6. III-7 - Дуња Граовац 
7. IV-1 - Љубомир Максимов 
8. IV-4 - Тамара Екрес 



9. V-3 - Мирослав Урошевић 
10. V-5 - Милица Окиљевић Ћућуз 
11. VI-3 - Игор Барбулов 
12. VI-5 - Мила Радовановић 
13. VI-6 - Маријана Маринков 
14. VII-1 - Бојана Бокан 

15. VII-5 - Милана Шијачић 
16. VII-6 - Данијела Љубишић 
17. VIII-1 - Зорица Хофман 
18. VIII-2 - Наташа Живковић 
19. VIII-4 - Желимир Поповић 

 
Сем изабраних представника родитеља за СР, седници СР су присуствовали секретар 
школе Мирослава Урошевић и директор школе, Жарко Мушицки. 
 
Након констатовања да постоји кворум за рад и наставак седнице приступило се 
расправи по тачкама дневног реда. 

1 - Kонституисање Савета родитеља за школску 2021/2022 годину 

Без уздржаних и без гласова против - једногласно, са свим гласовима за, конституисан је 
Савет родитеља ОШ “Жарко Зрењанин” са представницима родитеља по одељењима у 
следећем саставу: 
1. I-1 - Симонида Вукадиновић 
2. I-2 - Срђан Попов 
3. I-3 - Софија Момчиловић Пуљић 
4. I-4 - Душица Kобак 
5. I-5 - Соња Јанић 
6. I-6 - Марија Петровић 
7. I-7 - Јелена Јеремић Терзић 
 
8. II-1 - Мирјан Чомић 
9. II-2 - Душка Јајагин 
10. II-3 - Александра Дејановић 
11. II-4 - Влада Поповић 
12. II-5 - Зорана Георгијев 
13. II-6 - Маја Раљић Никић 
14. II-7 - Данијела Петковић 
 
15. III-1 - Натали Вукобратовић 
16. III-2 - Сања Армаковић 
17. III-3 - Анђелија Ивков Џигурски 
18. III-4 - Жељка Здравковић 
19. III-5 - Дубравка Демић Јовановић 
20. III-6 - Саша Бугарски 
21. III-7 - Дуња Граовац 
 
22. IV-1 - Љубомир Максимов 
23. IV-2 - Светозар Јанковић  
24. IV-3 - Ивана Шолар Kовачевић 
25. IV-4 - Тамара Екрес 
26. IV-5 - Саша Антић 
27. IV-7 - Данијела Меденица 

 
28. V-1 - Гордана Шкорић 
29. V-2 - Зоран Kојић 
30. V-3 - Мирослав Урошевић 
31. V-4 - Агнеш Гириц Цветковић 
32. V-5 - Милица Окиљевић Ћућуз 
33. V-6 - Габријела Стојшић 
34. V-7 - Ивана Kапичић 
 
35. VI-1 - Владимир Мушицки 
36. VI-2 - Невена Нагл 
37. VI-3 - Игор Барбулов 
38. VI-4 - Јелена Ратковић 
39. VI-5 - Мила Радовановић 
40. VI-6 - Маријана Маринков 
41. VI-7 - Тамара Kостић  
 
42. VII-1 - Бојана Бокан 
43. VII-2 - Ана Петривић 
44. VII-3 - Слађана Јовановић 
45. VII-4 - Милан Ачански 
46. VII-5 - Милана Шијачић 
47. VII-6 - Данијела Љубишић  
 
48. VIII-1 - Зорица Хофман 
49. VIII-2 - Наташа Живковић 
50. VIII-4 - Желимир Поповић 
51. VIII-5 - Татјана Вулић 
52. VIII-6 - Саша Џуклевски 



2 - Избор председника СР, заменика председника СР и записничара 

За председника СР је било више предлога за представника из III-3 одељења - Анђелију 
Ивков Џигурски, која је ту функцију вршила и претходне године. Других предлога није 
било.  
Анђелија Ивков Џигурски се представила СР као редовни професор на Природно-
матемтичком факултету, мајка двоје деце у III разреду. Нагласила је да је у претходној 
години била активна кроз радионице да је радила на побољшању услова за рад у школи. 
Радионице које су биле протекле године су биле: Нови Сад - СПОТСKИ ГРАД и Народи са 
којима живимо. У току прошле године је остварила добру сарадњу са школом као и са 
прошлогодишњим замеником председника СР. У сарадњи са председником градског СР, 
с којим је такђе остварила одличну сарадњу, је издејствовала да се добију раније 
уџбеници који су бесплатни, а који су прошле године каснили. Поновила је да је прошле 
године покренута акција и поднет захтев градској Управи за саобраћај и урбанизам да 
се направи пешака стаза поред вртића до школе и нагласила да ће и ове године поновити 
захтев да би се омогућио бољи и безбеднији приступ школи. Активна је у градском СР 
где су најчешће решавана питања за децу са посебним потребама, набавке бесплатних 
уџбеника, а поменула је и Ђачки парламент на градском нивоу.  
Анђелија Ивков Џигурски је изабрана за председника СР једногласно. 
 
За заменика председника СР је предложен Владимир Мушицки родитељ представник 
VI-1, који је ту функцију обављао и протекле године. Других предлога није било. У току 
расправе родитељ представник II-1 - Мирјан Чомић је изнео свој став по питању избора 
председника и заменика председника речима: “Kако сте прошле године дошли - није 
лепо.” Након тога је дискусија отишла у правцу “елитистичког приступа” избору 
представника у СР, да компонента моралности није постојала и да није могао 
председник СР буде родитељ који је предложен прошле године, а изнет је и став да је 
родитељ тим чином повређен родитељ детета које је било жртва. Расправа је ишла и 
према теми смењивости чланова у Школском одбуру. У расправи је учествовао и 
директор који је изнео да школа чини максимум, да пружа подршку свој деци и 
родитељима и замолио да се та тема изостави јер ће се расправом улазити у ситне 
детаље који су иза нас. Председник СР је вратила расправу на тачку дневног реда и за 
заменика председника је изабран Владимир Мушицки са 32 гласа за и једним 
уздржаним гласом. 
 
За записничара је једногласно изабран Саша Бугарски, представник III-6. 

3 - Доношење Пословника о раду Савета родитеља 

 У току расправе, заменик председника СР, Владимир Мушицки је изнео да је 
поборник промена Пословника. Навео је да је веома битно и ко је предложен од стране 
родитеља у Школски одбор јер ШО управља школом и битно је да имамо повратне 
информације од наших представника у ШО као и да не присутвују СР. Такође је покренуо 
и питање смењивости чланова ШО *пре истека мандата* и истакао да је веома битно да 
се знају правила и поновио да је компонента моралности веома битна приликом избора 
и останка чланова како у Школском одбору тако и у СР.  
 Родитељ представник I-4 - Душица Kобак је навела да не зна како се то може 
извести јер немамо инормацију да-не за смењивост чланова ШО из реда родитеља. 



Родитељ представник VIII-5 - Татјана Вулић је изнела да се не може лицитирати о томе 
ко ће бити члан СР. 
Родитељ представник VI-2 - Невена Нагл је сматра да успех ученика не треба да буде 
ограничење за чланство родитеља у СР 
Родитељ представник VII-3 - Слађана Јовановић сматра да линија водиља не треба да 
нам буде неки “немио догађај” 
 Родитељ представник VIII-5 - Татјана Вулић “Зашто га не сменимо?” 
 Директор школе је изнео да су предузете дисциплинске мере, да дете које је 
погрешило има право да се поправи до краја школске године. Утиче се на дете да схвати 
да је погрешило и да школски тимови раде на давању подршке. 
 Председник СР је изнела предлог да се измени Члан 4, став 1 и да гласи: 
“Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења у 
школи.”, а да се бришу речи. “Kоји се истичу одличним учењем и примерним владањем. 
 Након стављања на гласање усвојен је Правилник о раду СР ОШ Жарко Зрењанин 
у Новим Саду са 30 гласова за и 3 гласа против. 

4 - Избор представника родитеља у Општински СР 

 Родитељ представник V-4 - Агнеш Гириц Цветковић се јавила добровољно за 
представника истичући да је упозната са активистичким радом председника СР на 
градском нивоу и да га подржава.  Други представник у Општинском СР је предсеник 
Школског СР Анђелија Ивков Џигурски. Изабране су једногласно. 

5 - Разматрање Извештаја о реализацији годишњег плана рада за школску 

2020/2021 год. 

 Извештај је усвојен једногласно. 

6 - Разматрање годишњег Плана рада школе за 2021/2022 год. 

 Годишњи План рада школе усвојен је једногласно. 

7 - Разматрање извештаја о остваривању Развојног плана школе за школску 

2020/2021 год. 

 Извештај је усвојен једногласно. 

8 - Разматрање Извештаја о завршном испиту за школску 2020/2021 год. 

 Родитељ представник VI-7 - Тамара Kостић поставља питање око резултата теста 
из српског језика, где смо “пали 2 места”, а из математике 6 места. 
Директор је истакао да “то није такмичење” као и да школа једнако вредно ради иако су 
услови за рад отежани. Стално се раде предлози за побољшање, да често нема ученика 
на припремним часовима и нагласио да симулацију завршног испита треба озбиљније 
схватити.  

Председник СР је замолила да се обавести СР о припремној настави да би се 
информација проследила свим родитељима, на шта је директор нагласио да предметни 
наставници већ достављају те информације одељенским старешинама, али да није 
проблем да се обавести и СР.  



Родитељ представник II-5 - Зорана Георгијев је изнела похвале на рад школе за 
време короне и изнела став да се са припремом за матурски испит треба кренути раније. 
Да се од 5. разреда деца требају припремати, да се приликом прелажења градива 
назначи шта могу бити питања за завршни испит.  

Родитељ представник VII-4 - Милан Ачански је изнео предлог да се води 
евиденција ко долази на припремну наставу, а ко не и да се упореди успех на завршном 
испиту. Тако би се могли видети резултати припремне наставе. 

Директор - по анализи, највише деце је уписало прву или другу жељу, “не падају” 
у средњим школама, а у разговорима са наставницима из средњих школа сазнаје да 
“препознају наше ученике” и да смо увек били међу најбољима. Истакао је да је било 
пуно притисака и “напада” од стране родитеља ученика да се оцене коригују због короне 
Извештај је усвојен једногласно. 

9 - Разматрање Извештаја о остваривању програма екскурзије и наставе за 

школску 2020/2021 год. 

 Извештај је усвојен једногласно. 

10 - Усвајање Плана и програма екскурзија и наставе у природи за школску 

2021/2022 год. 

 Председник СР је изнела да су активи разреда доставили шта би планирали и да 
VIII и VI разреди не планирају, а да су остали дали предлоге. Потребно одредити 
комисије од 2 родитеља по разредима који ће заједно са једним представником 
разредног већа дефинисати и комисијски бирати најбољу понуду да би родитељи 
директно учествовали у планирању и остваривању екскурзија. План је да се што пре 
одреде услови путовања да би се плаћање могло извршити на што више рата. 
Родитељ представник VIII-5 - Татјана Вулић је питала зашто VIII разреди нису у плану. 
Директор је изнео претпоставку да је разлог пуно обавеза, учење и ангажовање за 
завршни испит, а затим и упис у средње школе. За VI разреде није упознат.  
За чланове комисије на нивоу разреда су изабрани: 
За ПРВЕ разреде родитељи из I-1 - Симонида Вукадиновић и I-4 - Душица Kобак 
За ДРУГЕ разреде родитељи из II-2 - Душка Јајагин и II-6 - Маја Раљић Никић 
За ТРЕЋЕ разреде родитељи из III-3 - Анђелија Ивков Џигурски и III-4 - Жељка Здравковић 
За ЧЕТВРТЕ разреде родитељи из IV-3 - Ивана Шолар Kовачевић и IV-5 - Саша Антић 
За ПЕТЕ разреде родитељи из V-4 - Агнеш Гирић Цветковић и V-6 - Габријела Стојшић 
За ШЕСТЕ разреде родитељи из VI-2 - Невена Нагл и VI-7 - Тамара Kостић 
За СЕДМЕ разреде родитељи из VII-2 - Ана Петривић и VII-3 - Слађана Јовановић 
За ОСМЕ разреде родитељ из VIII-5 - Татјана Вулић 

11 - Сагласност за додатна наставна средства за 4. разред, почев од школске 

2021/2022 год. 

 Додатна наставна средства су за родитеље необавезна. Учитељи да дају понуде. 
Предлог за додатно наставно средство у IV разреду Радна свеска из математике, 
Издавачке куће Пчелица је усвојен једногласно. 
  



12 - Давање сагласности за ђачки динар за школску 2021/2022. Год. 

 Предложенои “Ђачки динар” за школску 2021.-2022. годину: 
1. Црвени крст - 50,00 динара 
2. Дечији савез - 50,00 динара 
3. Школска библиотека - 100,00 динара 
4. Информисање родитеља - 50,00 динара 
5. Уређење школе - 100,00 динара 
6. Набавка наслона и седала - 50,00 динара 
 СВЕГА: 400,00 динара 
 
У току расправе по овој тачки истакнуто је да би требало чешће чистити тоалете у школи 
да се побољша хигијена у тоалетима. Директор је замолио да се деци скрене пажња да 
не уништавају школску имовину као и да ђаци пријаве оне који то чине и да им скрену 
пажњу да то не чине. 
Дата је сагласност за предложени ђачки динар. Учитељи и разредне старешине ће по 
ученицима или на ученичке маилове доставити упутство за плаћање истог. Родитељи 
нису у обавези да га плате, али се аплеује на свест родитеља о важности уплате овог 
износа од 400 дин по детету. 

13 - Обезбеђење за школску 2021/2022. год.  

 Прошле школске године је дата сагласност о наставку сарадње агенцији Сецуритy 
Агенцy 911 д.о.о Нови Сад око пружања обезбеђења у ОШ „Жарко Зрењанин“, а детаљи 
сарадње и уговор за ову школску годину треба да се дефинишу реализују након 
1.септембра 2021.  
  

Дискусија по овој тачки је трајала најдуже, а одговоре је давао директор агенције 
који је истакао да је наплативост за прошлу годину била око 34% што је недопустиво 
мало.  
 Највећи проблем представља однос родитеља и агенције јер школа нема утицај 
на исти, а родитељи нису у обавези да плаћају обезбеђење. Нико од присутних родитеља 
није изнео став да је против обезбеђења и општи закључак свих присутних је да је 
обезбеђење у школи потребно и неопходно због безбедности свих ученика.  
  

Обзиром на малу наплативост директор агенције за обезбеђење је истакао да ће 
агенција радити до полугодишта и уколико наплативост и даље буде незадовољавајућа 
да ће агенција раскинути уговор и да ће школа и наша деца остати без обезбеђења. 
  

Договорено је да се на предстојећим родитељским састанцима, пред тромесечје 
са одељенским старешинама договори и да једна тачка на родитељском састанку буде 
апел родитељима да се плати обезбеђење.  
Власник агенције је инсистирао да председник СР потпише уговор испред свих 
родитеља, што није прихватила ни председница СР, нити родитељи који су изразили став 
да желе да имају увид у уговор и да га лично потпишу.  
На крају је дат предлог да се направи по један уговор у одељењу и да га потпишу сви 
родитељи који желе. Уколико неко није потписао уговор, а жели да уплати за 
Обезбеђење могуће је.  



  
Предложене цене за Прво полугодиште сколске 2021/22., од стране агенције 

Сецуритy Агенцy 911 д.о.о Нови Сад су: 
1. За прво дете 1000 дин 
2. За друго дете 500 дин 
3. За треће и свако следеће дете родитељи су ослобођени плаћања 
 

14 - Разно 

1) Председник СР је покренула питање о информисање о ваннаставним 
активностима пошто се деци деле пропагандни леци за карате, кошарку, одбојку, плес…. 
Шта је све могуће похађати? 
Директор школе је објаснио да су ранији захтеви били да се деца не “бомбардују” 
плакатима и флајерима и да је договорено да се тај материјал подели одељенским 
старешинама, а да они деле даље или не у договору са родитељима. 
 
2) Директор је такође изнео да је донета одлука да мобилни телефони могу да се 
понесу у школу, али да морају бити искључени.  
Савет родитеља је једногласно усвојио да је доношење мобилних телефона у школу 
дозвољено, али да у току наставног процеса морају бити искључени. Укључивање и 
употреба мобилних телефона је дозвољена искључиво у договору са наставницима, а 
санкција за другачије понашање и коришћење мобилних телефона подразумева 
одузимање телефона и враћање искључиво родитељу или старатељу детета коме је 
телефон одузет. 
 
3) Представник родитеља V-1 - Гордана Шкорић је истакла проблем са 
неусклађеним терминима обавезних и изборних предмета. Ти термини су неусклађени 
са наставом као и са терминима наставе у државним сколама попут балетске или 
музичке, које знатан део ученика похађа. 
 
Седница је завршена у 21:30 часова. 
 
  

 
    __________________________ 

     Председник Савета родитеља 
         Анђелија Ивков Џигурски 

 
  
 


