1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим се пословником уређује организација и рад Школског одбора ОМШ
„Владимир Ђорђевић“ Београд и начин изјашњавања његових чланова.
Члан 2.
Школским одбором председава председник Школског одбора.
Члан 3.
У правном промету, Школски одбор користи печат и штамбилј Школе и
употребљава га за оверу аката које доноси у оквиру своје надлежности и за позиве за
седницу.
2. КОНСТИТУИСАЊЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
Члан 4.
После именовања чланова Школског одбора, у складу са законом, директор
Школе сазива прву конститутивну седницу Школског одбора, на којој се врши
верификација њиховог мандата.
На првој седници бира се председник и заменик председника Школског одбора из
редова чланова Школског одбора.
Члан 5.
Послове председника Школског одбора може да обавља и заказује седнице и
заменик председника у случају спречености или одсустности председника, а ако су
одсутни и председник и заменик, седницу води најстарији члан Школског одбора.
Члан 6.
Према потреби, Школски одбор образовазује комисије, стручна и радна тела.
Комисија има три члана.
3. РАД ШКОЛСКОГ ОДБОРА
Члан 7.
Послови Школског одбора, обављају се на седницама.
Седницу сазива и њоме руководи председник Школског одбора.
Седнице се сазивају према програму рада Школског одбора, а могу се одржавати
и према потреби и на предлог директора Школе, оснивача и 1/3 чланова Школског
одбора.
Седница се заказује најмање седам дана пре њеног одржавања. О хитности
седнице одлучује председник Школског одбора.

Члан 8.
Председнику у припреми седнице помажу директор и секретар школе. У
припремању седнице учествује и шеф рачуноводства за послове из делокруга свога рада,
ако су предмет разматрања Школског одбора.
Члан 9.
Седнице се заказују писменим путем, а хитна седница телефоном, односно на
начин који обезбеђује сигурно достављање позива за седницу.
Члан 10.
Писмени позив за седницу, са предлогом дневног реда, достављају се његовим
члановима најмање осам дана пре одржавања седнице.
Изузетно, у оправданим случајевима, поједини материјали могу се доставити и
касније, односно на сам дан седнице, о чему одлучује председник Школског одбора.
Уз позив за седницу, назначује се дан, час и место одржавања седнице.
Члан 11.
Право и дужност чланова Школског одбора је да присуствује седници.
У случају спречености, дужни су да обавесте председника Школског одбора
преко секретаријата Школе, најкасније један дан пре одржавања седнице.
Оправданост одсуствовања са седнице утврђује председник Школског одбора, о
чему обавештава Школски одбор пре почетка седнице.
Члан 12.
Председник отвара седницу Школског одбора и обавештава о броју присутних
чланова и разлозима, евентуално, њиховог изостанка.
Седница је јавна.
Уколико председник утврди да није обезбеђен кворум, одложиће седницу за 24
часа.
Седници присуствује директор Школе.
На почетку седнице усваја се записник са претходне седнице.
Примедбе које се ставе на записник уносе се без претреса.
Члан 13.
Председавајући упознаје присутне са дневнимк редом.
Дневни ред се може мењати на самој седници, о чему се саглашавају чланови
Школског одбора.
О материјалу који се разматра, води се расправа и предлаже доношење одлуке,
односно закључка.
Члан 14.
Примедбе и предлози могу се давати усмено и писмено.
Усмена расправа се води по редоследу пријављених кандидата.

На предлог председника и члана Школског одбора, говор се може временски
ограничити.
Члан 15.
Председник обезбеђује правилно спровођење дневног реда и стара се о
одржавању реда на седници, о примени Статута Школе и Пословника о раду Школског
добора, о законитости рада и благовременом извршавању обавеза својих комисија,
благовременом извршавању одлука Школског одбора и др.
Члан 16.
Ако се у току седнице утврди да не постоји кворум, седница се може прекинути и
одредити време за њен наставак.
О наставку прекинуте седнице, обавештавају се само одсутни чланови.
Члан 17.
После закључене расправе гласа се о материјалу.
Гласање је јавно и оглашава се дизањем руку.
Изјашњавање је „за“ или „против“ предлога или „уздржано“.
Гласање, када то одреди Школски одбор, може у појединим случајевима бити и
тајно.
Гласање за избор директора је, у правилу, јавно, ако Школски одбор не одлучи
другачије.
Члан 18.
Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни већина од укупног броја чланова
Школског одбора.
Уколико једнак број чланова гласа „за“ и „против“, гласање ће се поновити. Ако
се и након поновљеног гласања не добије потребна већина, одложиће се доношење
одлуке.
Члан 19.
О раду на седници води се записник.
Записник садржи основне податке о раду седнице, а нарочито о предлозима
изнетим на седници и донетим одлукама и закључцима.
Члан Школског одбора може да захтева да се његово мишљење изворно унесе у
записник.
Записник води секретар Школе , или лице које одреди Школски одбор.
Записник потписује председавајући седницом и записничар.
Ако се записник састоји од више листова, сваку страну парафира записничар

