
                                                                 Записник 

                          са  ванредне седнице /26./ Школског одбора ОШ Аца Алексић  

Седница je одржана   06.11.2019.године  у  17,00 часова 

                                                    Дневни ред   

1. Усвајање записника са претходне седнице Школског одбора 

2. Информације између две седнице Школског одбора 

3. Доношење  мишљења и предлога за избор директора  ОШ Аца Алексић у 

Александровцу 

4. Разно  

Присутни чланови Школског одбора:    Данијела Дубовац, Душко Дуњић,   Радољуб 

Јованчевић ,  Милан Миљковић,   Саша Марковић, Христо Савић. Олга Гошић, Младен 

Милосављевић и Ивана Јовановић . 

 Остали присутни: Михајло Милинчић  , Драган Рилак,  Бојан Милетаковић 

Седницом преседава  Данијела Дубовац председник Школског одбора.-Постоји кворум за 

одржавање седнице- присутни сви  чланови Школског одбора. 

Усваја се предложени дневни ред. 

1. Усвајање записника са претходне седнице  Школског одбора- Усваја се записник са 

претходне седнице школског одбора; одлука се доноси једногласно. 

2. Информације између две седнице Школског одбора: Реферише директор школе 

Михајло Милинчић: информише присутне о радовима на реконструкцији школе у Плочи, 

радови теку по плану; гасна котларница у матичној школи је у функцији; дигитализација у 

матичној школи; реизбор директара је у току;  завршен тендер за екскурзију; прослава 

дана школе протекла на планирани начин, велики одзив запослених и гостију, директор 

подноси финансијски извештај о трошковима прославе; почињу школска такмичења; 

изведена тродневна екскурзија за ученике осмог разреда све протекло у најбољем реду. 

3. Доношење   мишљења и  предлога за избор директора  ОШ“ Аца Алексић“ у 

Александровцу  

Реферише председник школског одбора Данијела Дубовац – истиче да је школском 

одбору достављен Извештај Комисије за спровођење гласања са комплетном 



документацијом сачињеном у до сада спроведеном   поступку избора директора и да је 

на основу достављеног извештаја  Комисије  потребно наставити законом прописану 

процедуру за избор директора;  чита Извештај Комисије у коме је утврђено да су се након 

доношења одлуке школског одбора о расписивању конкурса за избор директора на  

конкурс пријавили кандидати Милетаковић Бојан из Александровца професор технике и 

информатике и Михајло Милинчић, професор физичког васпитања, да су пријаве оба 

кандидата благовремене и потпуне као и да оба кандидата испуњавају законом 

прописане услове за директора школе. У извештају је такође утврђено да је Комисија 

обавила  интервју са оба кандидата . На проширеној  седници наставничког већа од 

29.11.2019.године , након обављеног гласања о кандидатима за избор директора, 

позитивно мишљење наставничког већа добио је кандидат Михајло Милинчић , који је 

добио 89 позитивних гласова што чини  више од половине  у односу на укупан број 

чланова наставничког већа.  

Школски одбор   утврђује  Листу кандидата за избор директора ОШ Аца Алексић  у 

Александровцу и то: 

1. Милетаковић Бојан из Александровца,професор технике и информатике 

2. Милинчић Михајло из Александровца, професор физичке културе 

Школски одбор доноси одлуку, да се ради  давања мишљења и доношења одлуке о 

предлогу кандидата за директора ОШ“Аца Алексић“  чланови изјасне јавним гласањем, 

подизањем руке; одлука се доноси са 5 гласова“за“ и 4 гласа „против“. 

Чланови Школског одбора приступају гласању о предлогу кандидата за избор директора:  

Председник Школског одбора јавно утврђује резултат гласања: Од укупно девет чланова 

Школског одбора, седници је присуствовало свих девет чланова;  седам  чланова је гласало 

„за“ канидата Милинчић Михајла  , 1 члан је гласао „за“ кандидата Милетаковић Бојана , 1 

члан је био“уздржан“.  

На основу резултата гласања Школски одбор је донео одлуку да се  кандидату Милинчић 

Михајлу из Александровца, професору физичке културе  даје позитивно мишљење   и 

предлаже се  Министру да  именовани буде  изабран за директора школе. 

4. Разно - Без дискусије 

-Седница завршена у 17.45  часова. 

   записничар                                                                             председник Школског одбора 

  Тања Ћирковић                                                                                   Данијела Дубовац 



 


