
7.1.  Програм рада школског одбора 
 
 Школски одбор је орган управљања у школи, чине га девет чланова, укључујући и 
председника и то: три члана из редова запослених у школи, три члана – представника 
родитеља ученика и три члана – представника локалне самоуправе. 
 
        Списак чланова школског одбора(по решењу број 022-29/13/01 oд 09.09.2013.године 
 

Име и презиме Занимање Функција 

1 Ленче Младенов Професор српског језика и 
књижевности Председник  ШО 

2.Наташа Ђокић Професор стучних предмета Члан ШО 
3.Марјан Петров Професор стручних предмета Члан ШО 
4.Миленковић Станче Радница Члан ШО 
5.Тимча Зенуловић Радница Члан ШО 
6.Лидија Стевановић полицајац Члан ШО 
7.Мирољуб Банковић Шум. Инжењер Члан ШО 
8.Ненад Петковић Дипл. економиста Члан ШО 
9.Владица Јовић Радник  Члан ШО 

 
 
 

Редни 
број Надлежност Школског одбора 

1.  Доноси статут, Правилник о правима понашања у школи и друга 
општа акта.  

2.  Доноси годишњи план школе као и развојни план 
3.  Усваја извештаје о остварењу планова 
4.  Доноси финансијски план школе 
5.  Усваја извештај о пословању, годишњи обрачун 
6.  Расписује конкурс и бира директора 
7.  Разматра задатке образовања и васпитања и предузима мере за 

побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада 
8.  Одлучује о жалби, односно приговору на решење директора 
9.  Разматра поштовање општих принципа,остваривање циљева 

образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере 
за побољшање услова рада и остваривање образовно васпитног рада 

10.  Доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о 
његовом остваривању 

11.  Обавља друге послове у складу са законом и статутом 
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Програм  рада  Школског одбора 
  
Месец Програмски  садржај 

С
еп
те
м
ба
р/

 
ок
то
ба
р 

- Извештај о упису ученика 
- Разматрање и усвајање извештаја о реализацији плана рада у протеклој 

школској години 
- Разматрање и усвајање годишњег плана  рада школе за школску 2017 

/2018 
- Доношење одлука око спровођења поступака јавних набавки за потребе 

школе, механизације и економије. 
- Разматрање извештаја о раду директора, 
- Разматрање и усвајање анекса школског програма за 2017/2018 годину 
- Разматрање и усвајање Правилника и других општих аката школе 
- Избор дестинације и програмски садржај за ученичке екскурзије, 
- Текућа питања 

Д
ец
ем
ба
р/

 
ја
ну
ар

 

- Разматрање извештаја о успеху и владању  ученика на крају првог 
класификационог периода и доношења предлога мера за побољшање истог  

- Разматрање и усвајање финансијског плана школе за 2018.годину 
- Разматрање и усвајање извештаја о самовредновању школе, 
- Текућа питања 

 

Ф
еб
ру
ар

 

- Разматрање извештаја о успеху и владању  ученика на крају другог 
класификационог  периода 

- Разматрање извештаја о раду директора, 
- Предлог мера за подизање квалитета наставе 
- Усвајање завршног рачуна за 2017. годину 
- Текућа питања 
 

А
пр
ил

 - Извештај о завршеном трећем тромесечју и предлог мера за побољшање 
исте, 

- Инвестициона решења, 
- Текућа питања 
 

Ју
н-

Ју
л - Извештај о завршеном другом полугодишту 

- Текућа питања 
 

 
За праћење програма рада школског одбора задужена је секретар школе: Спасић Сања. 
 


