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ОШ “Жарко Зрењанин” 
Нови Сад 
 

ЗАПИСНИK СЕДНИЦЕ САВЕТА РОДИТЕЉА ОШ ЖАРKО ЗРЕЊАНИН 

У НОВОМ САДУ ОДРЖАНЕ 6. АПРИЛА 2022. ГОДИНЕ 

 

Председник Савета родитеља Анђелија Ивков Џигурски је заказала седницу Савета 
родитеља за СРЕДУ, 06.04.2022. СА ПОЧЕТКОМ У 17.30 ЧАСОВА (у школи)  
 

Предложени дневни ред: 

1. Усвајање записника са 2. седнице Савета родитеља (записник је на сајту школе) 
2. Избор представника родитеља у Школском одбору школе за мандатни период од 

4 године (2022-2026.) 
3. Реализација екскурзија и наставе у природи за школску 2021/2022. 
4. Усвајање плана и програма излета за 6. разред (пројектна настава из биологије) 
5. Одлучивање о новчаној надокнади за наставнике поводом реализације 

екскурзија (наставе у природи) 
6. Сликање ученика школе / избор комисије 
7. Организација матурске вечери за ученике 8. разреда 
8. Уџбеници за 4. и 8. разред за школску 2022/2023. 
9. Формирање комисије за избор дистрибутера за куповину уџбеника 
10. 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 у 
електронском облику: 
 

1. Савет родитеља – позив 06-04-2022.pdf (Позив са предложеним дневним редом) 
2. План извођења излета за 6.7.и8.разред Свилјнац.pdf 
3. 1.pdf – Стручни актив биологије – објашњење о избору уџбеника за 8. разред 
4. 2.jpg – Стручни актив технике и технологије – образложење о задржавању 

уџбеника за 8. разред 
5. 4 (2).jpg – Актив немачког језика - образложење за задржавање уџбеника за 

немачки разред за 8. разред 
6. 5.jpg – Мишљење стручног већа математике о избору уџбеника из наставног 

предмета математика 
7. 6.jpg – Образложење стручног већа разредне наставе о избору уџбеничког 

комплета за IV разред 
 

Сем изабраних представника родитеља за СР, седници СР су присуствовали секретар 
школе Мирослава Урошевић и директор школе Жарко Мушицки. 
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Присуство седницама Савета родитеља представника родитеља по одељењима: 

 
Након констатовања да постоји кворум за рад и наставак седнице, Председник СР 
Анђелија Ивков Џигурски предлаже додавање тачке 10 – Разно. По једногласном 
усвајању предложеног дневног реда, приступило се расправи по тачкама дневног реда. 

1. Усвајање записника са 2. седнице Савета родитеља 

Записник је једногласно усвојен. 

2. Избор представника родитеља у Школском одбору школе за мандатни 

период од 4 године (2022.-2026.) 

 
Председник СР - Процеудура: бирају се три родитења од пет предлога мора се формирати 
комисија од 3 члана, предлози су јавни, а гласање је тајно. Секретар школе прави листиће, а 
комисија броји гласове. Препорука је да се за кандидате предлажу родитељи чија ће деца бити 
у школи у наредне четири године, због процедура које су обавезне при верификовању, а 
компликују се уколико дође до промене чланова ШО.  

Представник родитеља (ПР) VIII-1 Зорица Хофман - то је нешто што би требало питати 
родитељe који су заинтересовани и да сами себе кандидују тешко је нама је не познајемо све 
родитеље. предлаже Анђелију Ивков Џигурски 

ПР VII-1 7 -1 Бојана Бокан – предлаже Анђелију Ивков Џигурски и Сашу Бугарског 
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ПР III-6 Саша Бугарски – предлаже да прочита из Закона укратко оно што је везано за чланове 
ШО. „ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА. Орган управљања у школи 
јесте школски одбор. Састав и именовање органа управљања Члан 116 Орган управљања има 
девет чланова укључујући и председника. Орган управљања чине по три представника из реда 
запослених у установи, родитеља, односно других законских заступника и три представника на 
предлог јединице локалне самоуправе. Чланове органа управљања установе именује и 
разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином 
гласова од укупног броја чланова органа управљања.“ Напомиње да су Законом прецизирани и 
услови под којима за члана органа управљања не може да буде предложено ни именовано неко 
лице. „Мандат органа управљања Члан 117 Мандат органа управљања траје четири године. 
Скупштина јединице локалне самоуправе разрешиће, пре истека мандата, поједине чланове, 
укључујући и председника или орган управљања установе, на лични захтев члана, као и у случају 
да: 5) савет родитеља покрене иницијативу за разрешење члана органа управљања именованог 
на његов предлог“ Захваљује се на предлогу да он буде члан ШО, али не може превише због 
личних обавеза. На претходним седницама се водила полемика око смењивости чланова ШО. 
Ако се неко већ прихвати да буде члан да присуствује и седницама СР, јер су некада 
присуствовали, а да задњих година то није пракса. Мисли да је СР потребна повратна 
информација од чланова ШО. 

Председник СР Анђелија Ивков Џигурски – захваљује се Саши на вођењу записника. 
Консултовала се каква је ситуација по том питању у другим школама и пракса је различита. У 
неким школама је обавезно присуство, негде није. Присуство није регулисано Законом. Моли 
све који прихвате кандидатуру и буду изабрани чланство у ШО схвате одговорно јер је то у 
интересу свих нас. И нас и наше деце. У градском СР су се мењали представници из школе и неки 
су активни неки нису, неки се ниједном нису појавили на састанцима и нису се укључивали у 
дискусије. Две године је у СР, ово је трећа година и до сада није добила информације са ШО до 
момента када је звала предесдника ШО. 

ПР VI-1 Владимир Мушицки – сматра да треба да се договоримо да, онај ко буде изабран 
прихвата да је обавезан да присуствује свакој седници СР и да се води евиденција да не може 
више од два пута да се не појави на седници.  

Председник СР Анђелија Ивков Џигурски – имамо родитеље који се нису појавили на 
седницама СР од почетка године што није коректно према родитељима тог одељења и 
ученицима тог одељења.  

ПР VIII-5 Татјана Вулић – предлаже Владимира Мушицког за члана ШО. Он се захваљује, али 
одбија кандидатуру јер му је дете VI разред. 

Директор – објашњава да чланство у ШО није тако страшно, рогобатно и ризично, да се чланови 

унапред припреме и обавесте о документима који треба да се усвајају и да се све ради по закону. 

Председник СР Анђелија Ивков Џигурски – предлаже Габријелу Стојшић јер сматра да је дала 
велики допринос школи својим учешћем у пуно досадашњих акција.  

ПР V-3 Мирослав Урошевић – прихватио би кандидатуру, а има дете и у трећем разреду.  

ПР I-1 Симонида Вујадиновић – прихватила би кандидатуру. 

ПР VII-2 Ана Петривић – прихватила би кандидатуру, а има дете и у трећем разреду. 
Изабрана је трочлана комисија у саставу: 

1) ПР II-2 - Душка Јајагин 
2) ПР VII-1 - Бојана Бокан 
3) ПР VIII-1 - Зорица Хофман 

Након гласања, два члана су добила потребан број гласова док се за остала три кандидата 
гласало у другом кругу гласања.  Након трећег круга гласања као представници СР у ШО школе 
за период 2022-2026. године су изабрани:  

1) ПР III-3 – Анђелија Ивков Џигурски (са 35 гласова) 
2) ПР V-6 – Габријела Стојшић (са 29 гласова) 
3) ПР V-3 Мирослав Урошевић (са 29 гласова) 
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3. Реализација екскурзија и наставе у природи за школску 2021/2022. 

Председник СР Анђелија Ивков Џигурски – Министарство је послало допис да су екскурзије 
дозвољене, нема више правила „из зелене зоне у зелену зону“, екскурзије могу да се организују 
уз праћење мера. На прошлом СР смо усвојили план екскурзија, на коме су се шести разреди 
изјаснили да не желе да иду на екскурзију, а за осме разреде нису планиране екскурзије због 
обавеза које им предстоје.  
Такође, изабрани су и представници родитеља за избор понуда који морају бити у контактру са 
представницима наставника и да се у што краћем времену (до краја следеће недеље) траже три 
понуде од агенција и да одлуче и изаберу најбољу понуду за сваки разред. Програми су усвојени, 
значи знамо где који разред иде остало је да агенције дају своје понуде, цене, начин плаћања и 
све остало.  

ПР VI-5 Мила Радовановић – Зашто шести разреди не иду на екскурзије? 

Председник СР Анђелија Ивков Џигурски – Нису предали план. Актив разредних старешина 
шестог разреда је донео одлуку да неће да иду на екскурзије ове године. Али су доставили 
(следећа тачка дневног реда) план једнодневног излета. „Супер распуст“ је нешто што је ван 
школе, школа не стоји иза тога. Наставници, учитељи, ко год буде водио води на сопствену 
одговорност, а родитељи потписују уговоре директно са агенцијом која то ради. Исто тако, ако 
има неких излета у току пролећног распуста школа не стоји ни иза тога.  

Директор – Школа стоји само иза онога што договоре одређени наставници са комисијом 
одређеном од стране СР. Изненађен је сазнањем да се у неким школама ишло, а било је лоших 
искустава у вези тога.  

Председник СР Анђелија Ивков Џигурски – Подсећа на чланове савета који су изабрани за 
комисијско одлучивање по одељењима:  

1) I-1 Симонида Вукадиновић и I-4 Душица Kобак 
2) II-2 Душка Јајагин и II-6 Маја Раљић Никић 
3) III-3 Анђелија Ивков Џигурски и III-4 Жељка Здравковић 
4) IV-3 Ивана Шолар Kовачевић и IV-5 Саша Антић 
5) V-4 Агнеш Гирић Цветковић и V-6 Габријела Стојшић 
6) VI-2 Невена Нагл и VI-7 Тамара Kостић  
7) VII-2 Ана Петривић и VII-3 Слађана Јовановић 
8) VIII-5 Татјана Вулић 

Моли да родитељи буду у контакту и да директор достави контакте наставника да се што пре 
због плаћања на бар две рате. Екскурзије су крајем маја, почетком јуна. 

Директор – Моли да, када се буду бирале агенције, да се не иде на најнижу цену него да се 
бирају агенције у које се има поверење због лоших искустава других школа која су се дешавала. 

Председник СР Анђелија Ивков Џигурски – Лиценца најмање А25 што је 1000-5000 учесника 
јер ако прихвате за целу школу од првог до осмог разреда, само у две школе, они пробијају 
лиценцу. Друго, да је агенција буде члан YUTA, са гаранцијом путовања и да постоји обавезан 
уговор без сторно трошкова. Што се тиче аутобуса, ако могу нови, да се тражи излазак полицијске 
управе ради провере возила и возачи и да у цену буду урачунате улазнице. Ставља на гласање 
да реализација екскурзија буде тако комисијски организована.  
 
Предлог је усвојен једногласно 

4. Усвајање плана и програма излета за 6. разред (пројектна настава из 

биологије) 

План и програм извођења једнодневног излета усвојен на састанку Стручног већа природних 
наука је једногласно усвојен. 
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ПР I-6 Марија Перовић – пошто је родитељ и детета у осмом разреду пита да ли је ово само 
за шесте разреде или могу и осми. 

Председник СР Анђелија Ивков Џигурски – само шести. 

5. Одлучивање о новчаној надокнади за наставнике поводом реализације 

екскурзија (наставе у природи) 

У цену екскурзије мора бити урачуната и надокната за наставнике јер агенције на основу цене 
дају надокнаду наставницима. Сваки СР на нивоу града доноси одлуку.  

Директор – до сада је било 600 динара, пре короне 

ПР I-1 Симонида Вукадиновић – цена спремачица на сат је 500-600, предлог је да буде 800 
јер је то за цео дан брига о деци 

ПР III-6 Саша Бугарски – не би ни за 1000  

ПР III-6 Слађана Јовановић – подржава оба предлога, ружно је што се о овоме уопште 

рапсравља, велика је одговорност на наставницима, ко није водио екскурзију не зна колика је 
то одговорност.  

Председник СР Анђелија Ивков Џигурски – ставља на гласање да се усвоји предлог од 800 
динара. Води се расправа око броја ученика који плаћају и поново ставља на предлог за 1000 
динара.  
 
Усвојен је предлог да надокнада буде 1000,00 динара по детету, са једним гласом против.  
 

ПР VII-5 Милана Шијачић – Да ли садашњи седми моћи да иду на екскурзије у октобру. 

Председник СР Анђелија Ивков Џигурски – предлаже ПР у седмим разредима да већ сада на 
родитељским састанцима договоре са разредним старешинама да бисмо на следећој седници 
СР (у јуну) покренули то питање за наредну годину.  

6. Сликање ученика школе / избор комисије 

Прошле године договорено је фотографисање и за четврте разреде због растанка са 
учитељицом. Одређена је комисија, 3 члана СР: 
За избор фотографа је изабрана трочлана комисија у саставу: 

1) ПР II-2 - Душка Јајагин 
2) ПР VII-1 - Бојана Бокан 
3) ПР VIII-1 - Зорица Хофман 

ПР – Да ли то мора као пре 40 година, да ли није већ превазиђено, да ли то тако мора или то 
иде по инерцији 

ПР – Ранијих година је фотографисање било у току наставе док су деца у школи 

ПР – Доста лош квалитет фотографија. Нпр. деца жмуре, виде се деца утрчавају у кадар... 

ПР – Да ли смо ми добро затев поднели 

Директор – има понуде од прошле године које комисија треба да ревидира, неки родитељи су 
изразили жељу да се праве и таблои. Прошле године, с обзиром на временски теснац, и да је 
фотограф имао огрман посао за кратко време предлаже да буду два фотографа, посебно за осме 
разреде. Излажење са наставе фунционише код нижих разреда, код виших се десило и насиље 
јер и фотографисање тражи одређено време за припрему (пресвлачење, девојчице се шминкају) 
и због тога не може да буде у току наставе, наставни процес већ трпи због короне и моли да се 
не уништава још и овиме. Групно фотографисање може, а остало у договору са одељенским 
старешинама.  

У вртићу Различак Фото Флеш, препоручује на основу добре сарадње. Могле су уплате 
да се прате путем гугл шита, да део пара иде за поправке вртића, а иду чак до тога да на 
фотографију убаце дете које није било.  
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Председник СР Анђелија Ивков Џигурски – До краја следеће недеље да се комисији 
проследе контакти од фотографа који су радили или контакте оних фотографа са којима 
имамо позитивна искуства и да се изаберу до краја следеће недеље и да се онда крене 
у сликање. Што се тиче начина плаћања највероватније ће бити потребно да један 
родитељ сакупи за цео разред и уплати на текући рачун фотографа, а када уплати онда 
тај разред добија фотографије.  
ПР I-1 Владимир Мушицки – предлаже да се уведе контролни механизам, да родитељи 
који нису задовљни фотографијама не плате 

ПР – предлаже да се стави број разреда и школске године 

Директор – Дражен (фотограф који је раније радио) је посвећивао пуно времена, почињао с 

јесени и трајало дуго. Ђенка прошле године није имао те услове. Апелује на комисију да се што 
пре определе.  

Председник СР Анђелија Ивков Џигурски – ставља на гласање да ли се усваја одлука да 
буде одлуку и избор фотографа донесе комисија.  
 
Одлука је усвојена једогласно 

7. Организација матурске вечери за ученике 8. разреда 

Директор – Ради се још увек по моделу 2. Обзиром да су у питању само ученици осмих разреда 
и наставници, уколико су родитељи заинтересовани, може да понуди организацију у школи. 
Ранијих година је министарство предложило да школе увек понуде родитељима ту могућност 
уколико постоје услови. Школа иза тога може да стоји, а када је матурско вече у неком локалу 
школа не може да стоји иза тога. У школи се договоре родитељи и одељенске старењине. 
Направи се предрачун шта је потребно за храну, естетско уређење школе (били су балони, 
ватромет), музика... и подели са бројем ученика. Нико на томе не зарађује. Увек буде јефтиније 
у школи него у било ком локалу. Морају бити укључени родитељи, представници свих разреда  

ПР VIII-5 Татјана Вулић – истиче да је њено старије дете славило тако и да је било сјајно. 
Председник СР Анђелија Ивков Џигурски – ставља на гласање да ли се усваја предлог да 
школа организује матурско вече. 
 
Предлог је усвојен једногласно 

8. Уџбеници за 4. и 8. разред за школску 2022/2023 

Председник СР Анђелија Ивков Џигурски – По Закону о уџбеницима, уџбеници се бирају на 4 
године и ове године долазе на ред уџбеници четвртог и осмог разреда и према свим изменама 
и допунама закона, које су биле у међувремену (услед чега смо мењали Правилник и због чега 
је мењан и усклађиван Закон итд.) наше је да усвојимо предлог актива. Учитеља до четвртог 
односно предментних наставника, што су нам и доставили уз образложења. Уџбеници су исти 
као и претходне године за све, није било промена из два разлога. Први и основни разлог је што 
су учитељи и наставници задовољни тим уџбеницима. Уџбеници имају и дигиталне верзије 
уџбеника што је јако важно због спровођења дигитализације. Други разлог је уштеда, барем 
основни уџбеници се не морају куповати нови, допуна је само у радним свескама и уџбеницима 
који се попуњавају. Замолила је директора да се у јуну месецу, након завршетка школске године, 
у школи у дворишту организује „Базар уџбеника“. Да школа да клупе на које ће родитељи са 
децом или старија деца сама да поставе уџбенике за размену или купи половне. Могућност да 
се купе нови комплети остаје.  

Секретар школе Мирослава Урошевић – у вези избора уџбеника чланови СР су упознати са 
законским одредбама, да се бирају на 4 године. Једна година је пробна, значи омогућава се да 
се промени. Када је у питању четврти и осми разред, прошле године је био избор. Према Закону 
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о уџбеницима одлуку доноси наставничко веће, а СР бива обавештен. Ове године јесте постојала 
могућност измене, међутим, стручна већа су стала на становиште да се ништа не мења, пошто 
одлуку доноси наставничко веће на предлог стручних већа. Комисије које су изабране су 
формиране сходно изменама Закона. Тражено је тумачење шта то значи. Учешће родитеља се 
не своди на активно учешће, већ се своди да СР буде обавештен.  

Председник СР Анђелија Ивков Џигурски – мишљење Заштитника грађана је следеће: 
„Јасно је дефинисана улога СР. Своди се на право да буду обавештени од стране школе 
о извршеном избору о чему одлучују други органи школе и исто је обавезујуће за све 
који учествују у образовно-васпитном раду. Одлуку о избору уџбеника, како уређује 
Закон о избору уџбеника, доноси наставничко веће на образложен предлог стручних 
већа за области предмета, односно стручног већа за разредну наставу и иста се доставља 
министарству у прописаном року.“ 

ПР III-1 Натали Вукобратовић – У чему се закон променио 

Секретар школе Мирослава Урошевић – Закон о уџбеницима, који је донет 2018. године се 
није мењао. Има одредбу у члану 35 Одлуку доноси наставничко веће на предлог стручних већа, 
а дужни су да обавесте СР. Та одредба је и даље на снази. Закон о основама система образовања 
и васпитања је у надлежностима СР имао одредбу да СР учествује у избору уџбеника. У 
Републици Србији у неким школама дошло је до Заштитника грађана који је обавезао 
министарство просвете да терминолошки усклади свој текст са Законом о уџбеницима. То је 
учињено. Суштина није променила, Ср бива само обавештен. Прошле године је донета одлука и 
то је прва година учења, у следећој години постоји могућност, али родитељи немају надлежност 
да одлучују. Ту се није ништа променило.  

ПР III-1 Натали Вукобратовић – Зашто смо мењали правилник и бирали представнике по 
разредима? 

Секретар школе Мирослава Урошевић – Пословник је мењан због одредбе која се односи 
на надлежност СР, Члан 120, став 6, тачка 3 се мења тј додаје се тачка 3а – учествује у поступку 
избора уџбеника у складу са Законом којим се уређују уџбеници. Терминолошки су само 
поправили текст, нису изменили. Када је Закон измењен и Пословник је морао да се усклади. 
Сад долазимо у фазу да то применимо. Суштина се није променила. Одлуку доноси наставничко 
веће, СР бива обавештен. Комисије су основане јер се желело да се превенитвно образују 
комисије, по угледу на комисије за екскурзије, да се не би губило време на формирање комисија.  
Изабрани 

ПР III-1 Натали Вукобратовић – За три седнице већ два пута добија документ да је све 
решено пред свршен чин. Као што је било то образложење. Као што први пут нису били присутни 
јер су њихови контакти касно достављени иако је она свој контакт на време доставила.  

Председник СР Анђелија Ивков Џигурски – на неким родитељским састанцима нико није 
хтео да се прихвати да буде представник и чекало се да се јави што више. Сви 
достављени контакти су обавештени.  
ПР III-1 Натали Вукобратовић – не разуме да ли су чланови СР присутни про форме или 
заиста треба да имају неку конструктивну улогу.  
Председник СР Анђелија Ивков Џигурски – за разлику од многих СР у граду, ми смо 
активни и много тога сазнајемо, расправљамо о пуно различитих ствари и формирамо 
за све комисије да родитељи буду упућени.  
ПР V-4 Агнеш Гирић Цветковић – Није стриктно везано за избор уџбеника него генерално за 

рад СР. Приметила је значајне помаке у ефиаснсти и ефективности рада овог СР. Све оно што 
радимо идемо корак по корак и колико, надлежности нам се проширују, колико можемо по 
закону ми то радимо. Да ли постоји било каква могућност да родитељи, пре него што стручни 
актив бира уџбенике, могу да дају било какав комнетар на уџбенике претходне генерације? 

Директор – могу на родитељским састанцима и да адресирају на стручно веће.  
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9. Формирање комисије за избор дистрибутера за куповину уџбеника 

Комисија за избор дистрибутера три члана 1-1 7-5 2-5 
За избор фотографа је изабрана трочлана комисија у саставу: 

1) ПР III-5 – Дубравка Демић Јовановић 
2) ПР VII-5 – Милана Шијачић 
3) ПР VI-5 – Мила Радовановић 

 
Комисија је изабрана једногласно 

10. Разно 

Председник СР Анђелија Ивков Џигурски – Обезбеђење – да се скрене пажња родитељима 

да плате обезбеђење.  
„БОМБОНИЦЕ“ 

ПР VII-1 Бојана Бокан – Шта је са таблетицама, ко промовише фармацеутску бомбоницу? 

Директор – можда је најбоље господин Бугарски да каже. То је из његовог одељења. Када сам 
добио обавештење од господина Бугарског, замолио сам да пошаље шта има у вези с тим. 
Добили смо фотографије, обавестио сам и све запослене у школи кроз нашу мрежу шта се 
дешава и разговарао сам са учитељицом. Испало је то много бенигније него што је у први 
моменат изгледало. Када се прошири тако нека вест по школи онда то буде доста страшно. 
Почела су да долазе деца, мали, прваци, другаци да пријаве да се продаје дрога по школи. 
Разуме да то није свеједно. Та мајка ради, колико је он разумео, у фармацеутској индустрији.  

Председник СР Анђелија Ивков Џигурски – тражи да Саша Бугарски објасни.  

ПР III-6 Саша Бугарски – послао је е-маил СР као појашњење ситуације.  
Писмо је било следеће садржине – „Покушаћу да појасним ситуацију око "бомбоница" 
УКРАТКО: 
Почетак: У Вибер групи родитеља (у којој није учитељица) III6 једна мама је приложила 
фотографије (које сам послао у првом обраћању) и поставила питање: "Да ли је још неко дете 
из разреда дошло кући са оваквом кутијицом?" Након тога су почеле да стижу потврде. 
Различите. Неко је писао да другари то деле, неко је додао да продају за 50 динара. Да су то 
"бомбонице" и да родитељи заиста верују "да су стварно бомбонице.. али с обзиром шта се 
све дешава у данашње време,није пријатно ни мало..". Мој коментар је био да сам ШОКИРАН 
и да по мени ништа НИЈЕ БЕЗАЗЛЕНО. Сматрао сам да је ХИТНО требало реаговати, а и даље 
то сматрам и одмах сам обавестио СР и директора. 
У међувремену: 
Преписка у групи се настављала и испоставило се да један родитељ ради у фармацеутској 
компанији ***** и да је лек Ксалол лек те компаније, али да су у кутијици заправо "рекламне 
бонбонице као тик так које ја носим лекарима. Има их и са именима других лекова. Моја деца 
су их пробала и носила на наше двористе код зграде. Испоставило се да им се свиђају и (дете) 
И (друго дете) су их повремено носили у школу." Тек тада почињу разни коментари у групи од 
тога да са децом треба разговарати, да их треба едуковати у школи и код куће, да је "овај 
пут безазлено" до тога да нека деца већ 2 недеље траже паре за неке друге "бомбонице" (и 
опет приложене фотографије неког другог лека), да су их пила и док су била болесна.“ 
У међувремену: 
Ја сам контактирао учитељицу телефоном и објаснио о чему се ради и затражио хитан 
родитељски састанак, што сам написао и у Вибер групи у којој је учитељица. 
Крај: Један родитељ сматра да "ово није уопсте тема за родитељски састанак" већ за 
надлежне органе, које је и обавестио и који, колико знам, док ово пишем поступају по тој 
пријави.  
Свим родитељима остављам да размисле и заузму став око целе ситуације. 
Срдачан поздрав свима 
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Саша Бугарски, представник родитеља III6 одељења у СР ОШ Жарко Зрењанин“, крај писма. 

ПР III-6 Саша Бугарски – изнео чињенице, ниje уносио емоције извињава се ако се неко 

успаничио, али је и сам био успаничен, јер се то дешавало у његовом разреду. Сматра 
катастрофом, иако директор каже да је бенигно, очи треба држати отвореним. Избаци га из такта 
такво једно непромишљено понашање. Мисли да је госпођа лекар. Не сме директор шаргарепу 
која је здрава да прода ученику, а не неки мали клинац у трећем разреду да шири мрежу, да 
шири тржиште. Ширили су се до музичке школе. Ако замислимо, нека је то бенигно, да неки 
мали има своје тржиште у трећем разреду и у четвртом разреду, на бомбоницама. И шта ћемо 
онда? Када неки дилер види да он има тржиште, за 50 динара, даћу му 1000, да не каже 10000, 
али продаји „ове“ бомбонице. Неће да размишља о томе. Старијој деци је говорио да не узимају 
ништа од некога непознатог, али не може свом детету да то прича о другарима. Ако су другари, 
у реду је да се подели ужина и у реду је да ако има две бомбоне да му да једну. Али, да неко 
има намеру да иде у школу да носи нешто да би то продао, „што му кева има на лагеру“ за 
рекламу, то је по њему катастрофа. То је друштво у коме живимо, али то не сме да се дешава у 
школи. Друго што је страшно је да је у питању лек и постоји могућност да деца која су то 
користила када оду код деде, бабе, код некога кад нађе. Не зна да ли је директора контактирала 
полиција, јер је један родитељ био у полицији и цела преписка је снимљена.  

ПР – Како се то све завршило? 

 Директор – када се сазнало није било свеједно никоме, а завршило се тако што је дато 
објашњење да су то обичне бомбонице.  

ПР – Ко каже да су обичне бомбонице? 

ПР – Ако укуцате на интернету, тачно видите шта је и како тај лек изгледа? 

ПР – Ја уопште нећу да куцам, ако се нешто продаје у школи.  

ПР – Не продаје се званично у школи. То се тачно види да су пеперминт бомбонице, али то 
никако не умањује значај. И наравно да не умањује значај коме је пало на памет да рекламне 
бомбонице даје свом детету да носи у школу, па баш за Ксалол 

ПР – Постоје разне акције и метода где се деци то објашњава, посебно седмим и осмим 
разредима 

Директор – у програму рада одељенског старешине се налазе такве теме и оне се обрађују. 
Имамо и службу која с времена на време обилази одељења и како кад шта треба предаје, а 
имамо и предавања која смо организовали за родитеље. Нажалост одзив је био лош. Те теме се 
провлаче и на часовима хемије и биологије, осим онога што раде одељенске старешине.  

ПР – у савету смо једном имали предавање у вези дрога, растурања, опасности итд. Било би 
добро да крене иницијатива из СР да се та едукација са неком стручном особом организује 
поново. Са том едукацијом треба кренути од првог разреда.  
ПР – „Бомбоне су моје и деца су моја. *име детета* и *име детета* су моји. Прво деца нису 
диловала бомбоне, под знацима навода. И бомбонице нису под знацима навода него су заиста 
бомбонице.“ Јуче је цело поподне била са психологом и разредним старешином. Цело поподне 
је била у МУП-у зато што је дотични родитељ пријавио да је „ваљала“ лекове у школи. Каже да, 
изгледа, никоме није пало на памет да та деца за 15 дана имају 10 година и да је тај дечак узео 
из њеног гепека. Ради за фармацеутску компанију Галеника и не слаже се с тим начином 
рекламе, али њена компанија тако ради и она ту не може ништа, може једино да носи то на 
терен лекарима. *име детета* је знао да су то пеперминт бомбоне је узео 8 кутија и 4 продао и 
узео новац, по 50 динара. До идеје је дошло због тога што „свима су се свиђале те кутије“, 
тражили су да купе.  

ПР – Да ли је неко причао са Вама прво 

ПР – Зашто то нисте решили у свом разреду? 

ПР – Зашто ми не знамо да сте Ви овде? 
ПР – Зашто нам се нисте обратили на почетку ове теме са добар дан ја сам мајка и да не уђемо 

у дискусију 
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ПР – Зато што јако желим да чујем шта ће господин Бугарски све да каже.  
Причају сви углас, причају, причају, директор смирује ситуацију. 
Родитељи сматрају да је требало треба да се реше ствари у оквиру одељења, не на СР. Мајка 
жели да каже како је све било јер не може да реши у разреду са „господином који се  представља 
као Боба Дезире. Направио се хаос за 3 сата“. 
ПР – Да ли сте Ви члан савета? 

ПР VII-6 Данијела Љубишић – Да, ја сам члан СР, али за 7-6,  
Директор – да се стане са овом причом и да се прича реши на нивоу разреда 
Председник СР Анђелија Ивков Џигурски – на родитељским састанцима родитељи нека 
пренесу осталим родитељима  
ПР VI-7 Тамара Костић – господину Саши се мејлом обратила, са госпођом нема шта да 

разговара јер је исто члан као и она, обраћа се директору да би знала да пренесе родитељима 
шта су конкретне ствари које су урађене по питању бомбоница.  

Директор – када је добио информације од Саше, затражио је од њега да му пошаље 
фотографије и путем мреже коју користе запослени у школи је разаслао свим запосленима и 
члановима обезбеђења. Да, уколико нешто примете да одмах одреагују и одмах пријаве. До 
сада није добио ни једну пријаву.  

ПР VI-7 Тамара Костић – колико је упозната поднете су кривичне пријаве, занима је зашто 

школа није реаговала. Одакле ми знамо које су то бомбонице? 

Председник СР Анђелија Ивков Џигурски – школа је позвала маму на разговор, мама је 
била код одељенског старешине, психолога и педагога на разговору. 
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И ТОАЛЕТИ 
ПР I-3 Софија Момчиловић Пуљић – Да ли обезбеђење остаје исто или не остаје? Када се то 
одлучује? То је једно питање које је вероватно повезано и са тоалетима и ситуацијом, вероватно, 
и чињеницом да 50% људи не плаћа обезбеђење. Питање тоалете вучемо од првог састанка. За 
немилу ситуацију осим разговора разредних старешина и разговора родитеља са децом код куће 
сматра да школа треба да организује путем механизама града, покрајине састанке за децу везане 
за питање дроге и вршњачког насиља. Не верује да ће нас било ко одбити. У вези са 
обезбеђењем сматра да мало знамо шта све раде и шта све успеју да реше јер је доста тога 
пословна тајна, али да бисмо могли од септембра могли да имамо чистију слику где су слабе 
тачке.  

ПР – Да ли се могу ангажовати деца која су на пример редари да обилазе тоалете 
Директор – сматра да би тако деца била изложена проблемима, спремачице имају обавезу да 
стоје поред тоалета, али на оно што се дешава унутра не можемо да утичемо.  
ПР – Да ли деца некако могу да се укључе у друштвено корисни рад, кроз неке предмете 
веронауку или грађанско васпитање да ураде нешто за своју школу  
ПР – Да се прегледају учионице када изађу деца. Да ли има папира, како остављају столице и да 
сваки разред иза себе остави чисто. Да се то  уведе као модел понашања.  
Директор – све што се прича на СР преноси запосленима и предлаже да се ове теме покрену 

као иницијативе од стране родитеља са одељенским старешинама.  
МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ 

ПР – да ли може да се смањи употреба мобилних телефона. У теорији је да не смеју да их користе 
на часу, али када детету покуша да смањи коришћење добија одговор да сви имају и да они тако 
комуницирају. Предлаже да се нађе начин да се на нивоу школе, на нивоу разреда забрани 
претерано коришћење мобилних.  
УЖИНА 

Директор – скренута је пажња наставницима да се морају поштовати одлуке и правилнике који 
су донети. Јесте велики проблем, али нада се да ћемо заједно, наставници и родитељи, довести 
да ситуација буде боља. Осим тога указује на проблем да деца прескачу школску ограду. Мало 
родитеља поштује одлуку СР да деца доносе у школу ужину. Родитељи дају новац, а с обзиром 
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да је школа закључана велика је гужва у кантини. Примећује да мало деце узима школску ужину. 
У близини школе се налазе пекаре и продавница и деца најчешће купе кекс и кока колу.  

ПР – зна за случај да једно дете прескаче ограду и купи нешто у пекари за неколико деце. 
Разговарала је с њим о могућности повреде, али и да је добила позив из школе да је снимљен  
на камери.  

ПР – деца одбијају да носе ужину, носе новац. Посебно виши разреди.  

Директор – јако је страшно, ако се неко повреди у школи. Не само због повреде, него то школу 

и кошта, излазак адвоката, судски трошкови, излазак на рочишта. То школу кошта најмање 
300.000,00 динара. Не сме се жмурити да ли неко прескаче или не прескаче.  

ПР – да буде квалитетна храна у школи, нека кошта и више,  

ПР – ако постоји законска могућност, тражити сагласност за мобилне штандове за храну 

ПР – утицати на кантину да храна буде здравија  

ПР – да се апелује на родитеље и ђаке седмих и осмих разреда да се храна купује пре школе 

ПР – да се поново покрене пешачки прилаз школи 

ПР – улазак у боравак је блокиран паркираним аутомобилима 
 

 
 
 
 
 
 
Записник водио:  
Саша Бугарски 

 
    __________________________ 

     Председник Савета родитеља 
      Анђелија Ивков Џигурски  

 


