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Извештаја о раду директора, спољашњем вредновању, самовредновању, завршном испиту, 
резултатима националног и међународног тестирања и спровођење мера за обезбеђивање и 
унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;
7.одлучују о  обезбеђивању и износу средстава за виши квалитет образовања доборовољним 
учешћем родитеља деце и  ученика у складу са Законом;
8.предлаже Школском одбору намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге 
и прикупљених од родитеља;
9.разматра и прати услове за рад Школе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту 
деце и  ученика;
10.учествује у поступку прописивања мера, начина и поступка заштите и безбедности деце и 
ученика за време боравка у Школи и свих активности које организује Школа;
11.даје сагласност на програм и организовање излета, екскурзије, односно програме наставе у 
природи и разматра извештај о њиховом остваривању;
12.предлаже представника и његовог заменика за Локални савет родитеља;
13.упућује своје предлоге, питања и ставове директору, Школском одбору, стручним органима 
Школе и Ученичком парламенту;
14.разматра успех и дисциплину ученика, организује друштвени и забавни живот ученика, 
спортске и друге манифестације;
15.заједно са директором и стручним органима Школе организује и спроводи сарадњу са 
надлежним органима у градским општинама, Граду Нишу, као и сарадњу са другим школама у  
Републици Србији и ван ње;
16.брине о здравственој и социјалној заштити ученика;
17.обавља и друге послове од интереса за Школу, односно одлучује о питањима о којима органи 
Школе не могу доносити одлуке без предходно добијеног мишљења родитеља;
18.доноси Пословник о свом раду;
19.учествује у предлагању садржаја ваннаставних активности и програма на нивоу установе;
20.разматра намену коришћења средстава од донација и
21.разматра и друга питања утврђена Статутом.

Члан 5
У Савет родитеља Школе бира се по један представник родитеља деце сваке васпитне 

групе и ученика сваког одељења.
Представници Савета родитеља бирају се на почетку сваке школске године, на првом 

родитељском састанку, најкасније до 10. септембра.
Избор представника се врши јавним гласањем, на основу предлога који може да поднесе 

сваки родитељ деце сваке васпитне групе и сваки родитељ ученика сваког одељења.
За члана Савета родитеља изабран је родитељ који је добио већину гласова од укупног 

броја  родитеља деце одређене васпитне групе или ученика одређеног одељења.
Мандат чланова Савета родитеља траје једну школску годину уз могућност избора у 

више мандата.

II СЕДНИЦЕ САВЕТА РОДИТЕЉА

Члан 6
На првој конститутивној седници Савета у новом сазиву бира се председник Савета и 

његов заменик.
Кандидате за председника и заменика председника има право да предложи сваки члан 

Савета.
O кандидатима се јавно гласа оним редом којим су предложени.
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Уколико ниједан од предложених кандидата за председника и заменика из става 2. овог 
члана нема већину гласова од укупног броја  чланова Савета родитеља, гласање се понавља све 
док неко од предложених кандидата не добије потребну већину гласова.

У случају једнаког највећег броја гласова, гласање ће се понављати све док на основу 
резултата гласања не буде било могуће утврдити председника и заменика председника . 

Члан 7
На конститутивној седници сваком члану Савета уручује се Пословник.
Рад конститутивне седнице почиње констатовањем да је изабран нови сазив Савета и 

читањем списка чланова.
Мандат председника и заменика председника Савета траје једну школску годину и по 

истеку мандата не могу више бити бирани.
Председник или заменик председника може бити разрешен пре истека мандата на лични 

захтев.
Председник или заменик председника може бити разрешен пре истека мандата и на 

предлог члана Савета, ако не обавља савесно послове из своје надлежности.
Одлуку о разрешењу доноси Савет и на истој седници бира новог председника или 

заменика председника.
Члан 8

Родитељу престаје чланство у Савету ако престане основ за чланство, на лични захтев и 
ако из одређених разлога није у могућности да присуствује седницама.

Престанак основа за чланство утврђује се на седници Савета, о чему се доноси одлука и 
сачињава записник, а Савет ће затражити од васпитне групе или одељења чији је родитељ био 
представник да изабере новог представника за члана Савета, на период до истека мандата 
Савета.

Члан 9
Савет родитеља обавља послове из своје надлежности на седницама које су јавне и којима 

могу присуствовати остали родитељи деце и ученика, директор, секретар, наставници, 
васпитачи, стручни сарадници и трећа лица уз одобрење председника Савета родитеља.

Седнице Савета се одржавају по потреби, а најмање два пута у току полугодишта.
Савет родитеља ради на седници на којој је присутна већина од укупног броја чланова Савета 

родитеља.
Члан 10

Позив за седницу Савета мора се доставити члановима Савета најкасније три дана пре 
одржавања седнице.

Позив се доставља лично, преко ученика- детета члана Савета или путем поште, 
препорученом пошиљком.

У позиву за седницу мора се назначити предлог дневног реда, дан, час и место 
одржавања седнице.

У нарочито хитним случајевима седница се може заказати и телефоном, при чему се 
такође не мора поштовати рок из става 1. овог члана.

За поједине важније тачке дневног реда уз позив се доставља и материјал односно извод 
из материјала за седницу.

Члан 11
Дневни ред за седницу Школског одбора, објављује се на огласној табли Школе и на 

интернет страници Школе, најкасније три радна дана пре дана одржавања седнице, а у случају 
потребе хитног заказивања седнице дневни ред за седницу може се објавити на огласној табли 
Школе и на интернет страници Школе и на сам дан одржавања седнице.
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Члан 12
Председнику Савета у припреми седница помаже педагог школе, секретар школе, 

директор или поједини чланови наставничког већа.
Припреме дневног реда седнице врше се у договору са директором или наставником или 

стручним сарадником кога он одреди.

Члан 13
У предлог дневног реда могу се уврстити она питања која спадају у надлежност Савета 

према Закону и Статуту Школе, као и питања на захтев директора, наставничког већа или 
школског одбора.

Члан 14
За предложене тачке дневног реда по потреби се припрема одговарајући писани 

материјал.
Члан 15

Седнице Савета сазива председник а у његовом одсуству заменик председника.
Ако су и председник и заменик председника спречени да обављају послове из 

надлежности председника, председник или заменик председника одређују једног члана Савета 
да обавља те послове.

Председник Савета односно његов заменик дужан је да сазове Савет на захтев директора 
школе, наставничког већа, школског одбора, синдиката школе, ученичког парламента или једне 
трећине  чланова Савета.

III ТОК РАДА НА СЕДНИЦИ

Члан 16
Седницама Савета председава председник односно његов заменик.
Председник утврђује присутност и одсутност чланова Савета.
Председник отвара седницу пошто утврди да је присутно више од половине укупног 

броја чланова Савета, као и остала лица чије је присуство на седници неопходно.
Уколико председник утврди да није обезбеђен кворум из става 3. овог члана, одложиће 

седницу и истовремено утврдити дан и час када ће се одржати седница, водећи рачуна о року за 
доношење одлука по тачкама из предложеног дневног реда .

Председник Савета односно његов заменик стара се да се рад на седници одвија 
правилно.

Члан 17
Члан Савета има следећа права и дужности:

1. да присуствује седницама Савета и активно учествује у њиховом раду;
2. да обавештава председника Савета у случају спречености присуствовања седници или да 
накнадно оправда свој изостанак;
3. да се не удаљава са седнице без одобрења председника;
4. да савесно учествује у раду на седници;
5. да не омета рад на седници;
6. да поступа по налозима председника;
3.да врши и друга права и дужности које проистичу из одредаба закона, статута и општих аката 
школе.

Члан 18
Повреда одредаба Пословника може бити разлог за престанак чланства у Савету пре 

истека мандата.
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Одлуку о разрешењу доноси Савет, на предлог председника, заменика председника и ли 
члана Савета.

Члан 19
Пре преласка на дневни ред Савет доноси одлуку о усвајању записника са претходне 

седнице и обавештава се о извршеним одлукама са претходне седнице.

Члан 20
У току дискусије по појединим питањима из дневног реда чланови Савета могу тражити

преко председника објашњења. Ако је за давање одговора потребно да се прикупе одређени 
подаци или посебна документација може се одобрити да се одговор да на следећој седници.

Члан 21
После усвајања записника са претходне седнице, председник позива чланове Савета да 

предложе измене и/или допуне дневног реда и о њиховим предлозима ће се посебно гласати.
После утврђивања предлога дневног реда, доноси се одлука о усвајању дневног реда.

Члан 22
Председник проглашава коначно утврђеним дневни ред седнице па се прелази на 

расправљање о појединим тачкама дневног реда.
Право да учествују у дискусији имају сви чланови Савета.
Право да учествују у дискусији, по одобрењу председника, имају и директор, помоћник 

директора, секретар и друга позвана лица.
Дискутанти су обавезни да приликом дискусија расправљају, по правилу, само о 

питањима која су од непосредног значаја за доношење одлуке по тачки дневног реда о којој се 
расправља.

Поред питања у вези са тачкама дневног реда, дискутант може да говори и о повреди 
Пословника.

Дискусије треба да буду што краће и јасније.
Дискутант има право да у дискусији изрази своје мишљење, став и/или уверење, али је 

обавезан да то учини у пристојном облику.
Савет може одлучити да се ограничи број дисусија једног дискутанта по једној тачки 

дневног реда и/или да се ограничи трајање дискусија.
Сваки дискутант има право на реплику, ако је у нечијој дискусији поменут, а сматра да 

тврдње у тој дискусији треба исправити или допунити.
Реплика може трајати најдуже 5 минута.
Председник даје и одузима реч дискутантима, водећи рачуна о редоследу пријављивања, 

а после дискусија предлаже доношење одлуке по тој тачки.

Члан 23
Савет доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова, јавним гласањем.
Савет доноси две врсте одлука: одлуке по тачкама дневног реда и закључке.
Ако из било ког разлога нису испуњене све претпоставке за доношење одлуке по некој 

тачки дневног реда, председник ће предложити да се доношење одлуке по тој тачки дневног 
реда одложи за неку од наредних седница.

Кад одлучује о процедуралним питањима а не по тачкама дневног реда, Савет доноси 
закључке.

Члан Савета може гласати за или против доношења одлуке, а може остати и уздржан.
После гласања, председник пребројавањем гласова утврђује да ли је одлука донета.
Прихваћена формулација одлуке уноси се у записник.
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Члан 24
Савет предлаже Скупштини Града Ниша три члана Школског одбора, тајним 

изјашњавањем, из реда родитеља деце и ученика.
Гласачки листић за утврђивање предлога чланова Школског одбора из реда  родитеља у 

Школи има следећи текст:

Савет родитеља
Основне школe „Надежда Петровић“
Сићево
Број: ____
Датум: ______20__. Године

ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ИЗ РЕДА РОДИТЕЉА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА

За чланове/а Школског одбора члан Савета родитеља предлаже родитеље чији је редни 
број заокружен:

1. _____________________________,
2. _____________________________,
3. _____________________________,
4. _____________________________,
5. _____________________________....

Треба заокружити, хемијском оловком редни број испред имена и презимена 
кандидата (највише три  редна броја).

Председник Савета родитеља,

М.П.

Уколико се предлаже јединици локалне самоуправе - Скупштини Града Ниша један члан 
из реда родитеља у Школи за  члана Школског одбора и има само један предложени кандидат 
гласачки листић има следећи текст:

Савет родитеља
Основне школe „Надежда Петровић“
Сићево
Број: _______
Датум: ______20__. године

ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ИЗ РЕДА РОДИТЕЉА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА

За члана Школског одбора члан Савета родитеља предлаже родитеља
_________________________________________

за против
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Гласачки листић је важећи искључиво ако је хемијском оловком заокружено „за“ или 
„против“.

Председник Савета родитеља,
М.П.

Савет родитеља, предложиће за чланове Школског одбора, три кандидата с гласачког 
листића која су добила највећи број гласова.

Гласање се врши заокруживањем, хемијском оловком, три редна броја испред имена и 
презимена кандидата који се предлажу за члана Школског одбора.

Уколико је у току трајања мандата једном од чланова Школског одбора из реда родитеља 
престало својство члана у Школском одбору, Савет родитеља за члана Школског одбора 
предлаже једног кандидата који добије највећи број гласова од укупног броја чланова на 
седници Савета родитеља на којој се даје нови предлог за избор члана Школског одбора.

Седница Савета родитеља за предлог члана/ова Школског одбора из става 1. и 6.овог 
члана одржава се када се стекну  за то законски услови.

У случају једнаког броја гласова који онемогућава утврђивање предлога за члана 
Школског одбора, гласање ће се понављати само за оне кандидате који су добили једнак највећи 
број гласова све док на основу резултата гласања не буде било могуће утврдити предлог чланова 
Школског одбора.

Члан 25
Гласање спроводи комисија која се састоји од три члана, укључујући и председника, а 

коју из свог састава именује Савет на седници на којој се утврђује предлог чланова школског 
одбора.

Право да предложи члана комисије има сваки члан Савета.
За председника нити члана комисије не може бити изабрано лице које је кандидат за 

члана школског одбора из реда родитеља.
Комисија пре гласања пребројава гласачке листиће и дели их члановима Савета.
Одмах после гласања, комисија јавно пребројава гласове и објављује резултат гласања .

Члан 26
Одлука Савета којом је утврђен предлог чланова школског одбора из реда родитеља деце 

и ученика без одлагања се доставља Скупштини Града Ниша, ради благовременог именовања 
школског одбора.

IV ЗАПИСНИК

Члан 27
На свакој седници Савета води се записник који обавезно садржи следеће: редни број 

седнице, место и време одржавања, имена присутних и одсутних чланова, имена присутних који 
нису чаланови Савета, усвојен дневни ред, формулацију одлука о којима се гласало, закључке 
донете о појединим тачкама дневног реда, време када је седница завршена или прекинута и 
потпис председавајућег и записничара.

Члан 28
Записник води родитељ којег бира Савет родитеља на конститутивној седници.
Све стране свеске записника се унапред нумеришу и на првој страни свеске уписује се 

укупан број страница и оверава се потписом директора и печатом Школе.
Свеску записника са седница Школског одбора чува секретар школе.
Када се свеска записника потроши, односно испуни, трајно се чува у архиви Школе.
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Члан 29
Прва тачка дневног реда сваке седнице одбора је усвајање записника са претходне 

седнице.
Одлука којом се усваја записник са претходне седнице може садржати и исправке и 

допуне које треба унети у тај записник.
Члан 30

Председник одлучује о томе шта ће се унети у записник и записничару диктира текст 
који треба унети.

У записник се уносе и изјаве за које поједини чланови Савета изричито траже да 
се унесу као и друге околности за које Савет донесе одлуку.

Члан 31
Записник потписују председник и записничар.

Члан 32
Извод из записника са седница Савета, објављује се на огласној табли Школе и на 

интернет страници Школе, у року од три радна дана од дана одржане седнице.

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 33
Даном ступања на снагу овог Пословника престаје да важи Пословник о раду Савета 

родитеља Основне школе „Надежда Петровић“ у Сићеву број 402 од 26.02.2020.године.

Члан 34
За све што није регулисано одредбана овог пословника примењиваће се одредбе Закона и 

Статута.
Члан 35

Тумачење одредаба овог Пословника даје Савет.

Члан 36
Пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли школе.

Председник Савета родитеља,

________________________




