Република Србија
ОСНОВНА ШКОЛА „КРАЉ ПЕТАР I“

Ниш, Војводе Путника бр. 1
Број: 610-502/-65-4-2018- 04
Датум: 16. 04.2018. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
Са седнице Шкослког одбора Основне школе „Краљ Петар I„ у Нишу
одржане 16. 04. 2018. године у Наставничкој канцеларији са почетком у 19 часова
Седници присуствују: Невена Станишић, председник Школског одбора, Tамара
Богдановић, Jeлена Митић, Александра Марковић, Драгослав Николић, Зоран Стошић ,
Татјана Мићић и Велимир Илић чланoви Школског одбора.
Седници присуствују и директор школе Роберт Џунић , помоћници директора
Марина Стојановић и Нинослава Николић, председник синдиката Љиљана Стојковић, и
секретар школе Лидија Цветковић.
Представници Ученичког парламента нису се одазвали позиву на седницу.
Седницу отвара и њеним радом председава , председник Школског одбора који
констатује да постоји кворум за пуноважно одлучивање (седници присуствује осам
чланова Школског одбора.
Председник предлаже дневни ред за 65 седницу Школског одбора:
1.Усвајање записника са претходне седнице Школског одбора,
2. Извештај Комисије за избор директора о спроведеном поступку за избор
директора;
3. Представљање кандидата и разговор са кандидатом за директора Школе;
4. Доношење одлуке о предлогу за избор директора Школе;
5. Разно.
Након утврђивања предлога, дневни ред је усвојен једногласно , без измена и
допуна.
1. тачка
Усвајање записника са претходне седнице Школског одбора
Шкосли одбор једногласно донео одлуку о усвајању записника са претходне
седнице Шкослког одбора одржане дана 30. 03. 2018. године.
Председник наставља седницу следећом тачком дневног реда.
2. тачка
Извештај Комисије за избор директора о спроведеном поступку за избор
директора
Председник даје реч секретару која најпре информише чланове Школског одбора
да до дана одржавања седнице Школског одбора Скупштина Града Ниша након доношења
решења о престанку функције Снежани Живковић, члану школског одбора , Школи још
није доставила решење о именовању новог члана Школског одбора, што значи да Школски
одбор броји осам чланова.
Секретар даје на увид документацију кандидата по конкурсу за избор директора
Роберта Џунића и чита Извештај Комисије за избор директора Школе о спроведеном
поступку за избор директора број: 610- 300/29-2018-07 од 12. 04. 2018. године.

Према Извештају, Комисија је о свом раду водила записнике (почев од дана
конституисања 28. 02. 2018. године до дана сачињавања Извештаја о спроведеном
поступку за избор директора 12. 04. 2018. године). У Извештају Комисије наводи се да се
на конкурс за избор директора Школе, расписан Одлуком Школског одбора број:610247/62-3-2018-04 од 26. 02. 2018. године, који је објављен у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање „Послови“, дана 07. 03. 2018. године, пријавио један
кандидат, Роберт Џунић чија је пријава заведена под бројем 383/2018-07 од 15. 03. 2018.
године .
Пријављени кандидат испуњава услове прописане Законом и Правилником о
ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања.
Комисија је такође оценила резултат Стручно-педагошког надзора Школе и оцену
спољашњег вредновања 920-423-611-00140/2012-07 од 16. 07. 2012. године као и Извештај
о извршеном стручно-педагошком надзору у ОШ „Краљ Петар I„ у Нишу број:920-424610-00009/2017-07 од 24. 01. 2017. године (извештај просветног саветника). Из биографије
коју је кандидат приложио, Комисија је утврдила да је кандидат од стране Министарства
просвете, науке и технолошког развоја , због постигнутих успеха у руковођењу Школом,
видљивим и мерљивим кроз ниво остварености стандарда квалитета рада установа, позван
на обуку „Припрема директора за полагање испита за лиценцу“, у првој групи директора,
који је одржан 29. и 30. новембра 2017. године у Крагујевцу и коју је завршио.
Интервју са кандидатом Комисија је обавила дана 03. 04. 2018. године и сачинила
Информацију о кандидату број:610-300/23-2018-07 дана 04. 04. 2018. године који је
доставила директору Школе.
На посебној седници Наставничког већа на коју су позвани сви запослени (укупно
106 запослених) гласању је приступио 101. запослени. Кандидат за директора је добио:
78 гласова за, 20 гласова против, 3 гласачка листића су неважећа, 5 је неупотребљено
(дирктор није гласао, четворо запослених
нису присуствовали посебној седници
Наставничког већа и нису гласали , док запослени Срђан Станковић није присуствовао
посебној седници Настаничког већа али је приступио гласању). На основу резултата
гласања у складу са чланом 161. ставом 1. Статута школе, председавајући на посебној
седници Наставничког већа је констатовао да је кандидату за директора Роберт Џунић,
дато позитивно мишљење. Комисија је, Мишљење Наставничког већа о кандидату за
избор директора, дато на посебној седници Наставничкког већа евидентирано бројем
610-454/10-2018-05 од 11. 04. 2018. године, примила дана 12. 04. 2018. године, и у складу
са тим сачинила Извештај о спроведеном поступку за избор директора који је истог дана
достављен Школском одбору .
Председник наставља седницу следећом тачком дневног реда.
3. тачка
Председник позива кандидата Роберта Џунића да се представи, уз подсећање да
представљање и разговор трају до 30 минута, и да време прати председник.
Роберт Џунић: „Био сам ђак ове школе. Школа је препознатљива по двојезичној
настави и по томе што се код нас ради . Мислим да могу да реализујем већи део плана и да
сам добар познавалац закона . Имам око себе добар тим и од када сам најпре био в.д. а
потом и директор ове Школе , доста тога се променило на имиџу Школе. Члан сам
Управног одбора Друштва директора школа Србије. Спреман да и у наредном периоду
квалитетно и одговорно радим и да дам максималан допринос у развоју Основне школе
„Краљ Петар I“ у Нишу. Мој план рада сам изложио на посебној седници Наставничког
већа и исти ћу Вам сада представити.“

Кандидат је презентовао свој план рада за мандатни период од 2018 до 2022.
године. Кандидат за директора и помоћници директора напустили су просторију.
4. тачка
Доношење одлуке о предлогу за избор директора Школе
Председавајући даје најпре реч секретару који информише присутне да је :
- чланом 119. став 1. тачка 7) Закона о основама система образовања и васпитања,
прописано да Школски одбор даје мишљење и предлаже министру избор директора
установе;
- чланом 123. став 17. Закона о основама система образовања и васпитања,
прописано да Школски одбор, на основу извештаја, сачињава образложену листу свих
кандидата који испуњавају услове и предлог за избор директора, које заједно са
извештајем Комисије, доставља министру у року од осам дана од дана достављања
извештаја Комисије;
- чланом 76. ставом 1. Статута школе којим је прописано да по завршеном
предсављању , а на основу извештаја Комисије, Школски одбор утврђује предлог за избор
директора јавним гласањем и сачињава образложену листу свих кандидата који
испуњавају услове за избор директора и ставом 2. истог члана којим је прописано да на
предлог председника/председавајућег или члана Школског одбора, Школски одбор може
донети одлуку да се предлог за избор директора даје тајним гласањем.
С обзиром на све наведено, председник Школског одбора најпре позива чланове да
се изјасне о начину гласања. Пошто није било предлога за тајно гласање, Школски одбор
једногласно доноси одлуку да се о предлогу за директора школе, чланови Школског
одбора изјасне јавним гласањем.
На основу Информације, документације, Мишљења Наставничког већа,
представљања кандидата, председавајући позива чланове да , подизањем руке, гласају о
кандидату.
Након гласања, председник констатује: да је Роберт Џунић, кандидат за директора
добио осам гласова за, чиме је једногласном Одлуком донет предлог Министру просвете,
науке и технолошког развоја за избор Роберта Џунића за директора Основне школе „Краљ
Петар I„ у Нишу.
Ова одлука, заједно са Извештајем Комисије и пратећом документацијом, биће
достављена министру у року од осам дана од дана пријема извештаја Комисије.
Председник позива Роберта Џунића да се врати у канцеларију, обавештава га о
резултату гласања и председник наставља седницу следећом тачком дневног реда.
5. тачка
Није било питања за разматрање под тачком разно.
Записничар
Лидија Цветковић

Председник Школског одбора
Невена Станишић

