


                                                                   
 

 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

Овим Пословником уређује се рад Савета родитеља ОМШ «Владимир Ђорђевић» 

Београд (у даљем тексту: Савет родитеља), и начин изјашњавања његових чланова. 

 

Члан 2. 

Рад Савета родитеља је јаван, а о остваривању јавности рада стара се председник 

Савета родитеља (у даљем тексту: председник) 

 

 

II  ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНА САВЕТА РОДИТЕЉА 
 

Члан 3. 

Члан Савета родитеља има право и дужност да присуствује седницама Савета 

родитеља и да учествује у његовом раду и одлучивању. 

О присуствовању члана Савета родитеља, води се евиденција. 

Члан Савета родитеља који је из оправданих разлога спречен да присуствује 

седници Савета родитеља, дужан је да о томе обавести председника. 

Ако члан Савета родитеља два пута узастопно изостане са седнице, а не оправда 

изостанак, о томе се обавештава директор школе, са предлогом за покретање 

поступка за именовање другог члана Савета родитеља, из исте класе, у складу са 

законом.   

 

Члан 4. 

Члан Савета родитеља има право да: 

- предлаже представнике родитеља у Школски одбор; 

- предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада; 

- разматра намену коришћења средстава «Ђачког фонда» и од донација; 

- разматра услове за рад установе; 

- учествује у поступку прописивања мера заштите и безбедности ученика за време 

остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује 

установа; 

- разматра и друга питања утврђена Статутом ОМШ «Владимир Ђорђевић» 

Београд. 

 

 

III  НАЧИН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА 
 

Члан 5. 

Седнице Савета родитеља сазивају се једном у тромесечју, и по потреби. 

Седницу Савета родитеља сазива председник .    

 У случају спречености председника, седницу Савета родитеља сазива и њоме 

руководи заменик председника. 



Председник Савета родитеља, односно његов заменик, дужан је да сазове Савет 

родитеља на захтев директора Школе, Наставничког већа, Школског одбора и једне 

трећине чланова Савета родитеља. 

Прву седницу сазива и истом руководи руководи председник претходног сазива -до 

избора новог председника.                                                                                                      

Избор новог председника и заменика председника врши се на конститутивној 

седници јавним гласањем, ако Савет родитеља не одлучи да гласање буде тајно. 

 

Члан 6. 

Седнице Савета родитеља се сазивају оглашавањем на огласној табли Школе, а  

разредне старешине су дужне да ученику родитеља, члану Савета родитеља, 

предају писмено обавештење на коме је назначен термин одржавања седнице и 

предлог дневног реда, те остављено место за потпис родитеља, које обавештење 

ученик враћа разредном старешини, а овај предаје директору или секретару школе. 

 

Члан 7. 

Седницом Савета родитеља председава председник .                                

Председника, у случају спречености, замењује заменик председника. 

Седницама Савета родитеља присуствује директор Школе, а по потреби чланови 

Школског одбора и Наставничког већа. 

Поред позваних лица, седници Савета родитеља могу да присуствују и друга лица, 

по одобрењу председника. 

 

Члан 8. 

Председник Савета родитеља отвара седницу и утврђује да ли седници присуствује 

довољан број чланова.          

За пуноважни рад седнице потребно је присуство већине броја чланова, а за 

пуноважно одлучивање – већина присутних чланова.                                               

Ако председник утврди на почетку седнице да не постоји кворум, седница се 

одлаже, и заказује се термин нове седнице. 

 

Члан 9. 

После констатације о постајању кворума за рад, председник отвара расправу о 

записнику са претходне седнице, питајући чланове да ли имају примедбе на 

записник. 

О основаности примедби одлучује се на седници без расправе, и ,уколико која од 

примедби буде усвојена , на самој седници се врши одговарајућа измена записника. 

 

Члан 10. 

Дневни ред седнице предлаже председник. 

Предложени дневни ред може бити измењен и допуњен на предлог сваког члана, о 

чему се, као и о самом дневном реду, одлучује без расправе. 

 

Члан 11. 

После усвајања дневног реда, прелази се на разматрање појединих питања, по 

утврђеном дневном реду. 






