
 

УЖИЧКА ГИМНАЗИЈА 
Трг Светог Саве 6. Ужице 
Деловодни број:  
Датум ___.___.2022. године 

 

На основу члана 120. Став 8. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), Савет родитеља Ужичке гимназије у Ужицу , на  седници 
одржаној __.__.2022. године, године гласова донео је 

  

П О С Л О В Н И К 
О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА УЖИЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ У УЖИЦУ 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим Пословником уређује се конституисање Савета родитеља, надлежност, начин рада, 
сазивање и припремање седница, гласање и сва друга питања од значаја за рад Савета 
родитеља Ужичке гимназије у Ужицу (у даљем тексту: Школа). 

Члан 2. 

Савет родитеља је саветодавни орган Школе. 
Свoj рaд Сaвeт рoдитeљa oбaвљa нa сeдницaмa.  
Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује Школском одбору, директору и 
стручним органима Школе. 

Члан 3. 

Седнице су јавне и њима присуствују сви чланови Савета родитеља, представници 
родитеља односно другог законског заступника ученика сваког одељења у Школи могу 
присуствовати и остали родитељи ученика Школе и наставници. 

На седнице Савета родитеља могу се позивати представници Школског одбора, стручних 
органа, стручни сарадници, представници Ученичког парламента, као и друга лица која 
имају интерес да присуствују седници или својим знањем и радом могу да допринесу раду 
Савета родитеља. 

Седници Савета родитеља обавезно присуствују директор и педагог  Школе. 

Члан 4. 

Седнице Савета родитеља сe oдржaвajу прeмa прoгрaму рaдa Савета родитеља, a мoгу сe 
сaзивaти пo пoтрeби.  

Члан 5. 

Седницама Савета родитеља председава председник или његов заменик. 

У случају да седници Савета родитеља не присуствују председник и његов заменик, 
седницом председава члан кога Савет изабере на самој седници. 

Председник Савета дужан је да се брине о правилном извршавању одредаба овог 
пословника. 

II КОНСТИТУИСАЊЕ САВЕТА РОДИТЕЉА 



Члан 6. 

  

Савет родитеља конституише се на почетку школске године, најкасније до 15. септембра. 

У Савет родитеља Школе бира се по један представник родитеља, односно другог законског 
заступника на почетку сваке школске године, на првом родитељском састанку сваког 
одељења, а најкасније до 10. септембра. Избор се врши јавним гласањем, на основу 
предлога који може да поднесе сваки родитељ односно други законски заступник ученика 
одређеног одељења. Одлука се доноси већином гласова присутних родитеља односно 
других законских заступника ученика одређеног одељења. 
Одељењске старешине достављају директору школе предлог родитеља испред свог 
одељења за савет родитеља. 

 

Члан 7. 

Савет родитеља конституише се на првој седници. 

Директор Школе заказује прву, конститутивну седницу Савета родитеља на којој се бирају 
председник, заменик председника и записничар. 
Сваки члан савета родитеља може предложити кандидата за председника савета 
родитеља. 
Савет родитеља бира председника  јавним  гласањем, а изабран је онај кандидат који, од 
свих предложених кандидата добије највећи број гласова. На исти начин бирају се заменик 
председника и записничар. 

 

До избора председника Савета родитеља седницом председава директор школе, а након 
избора председника даље председавање преузима председник. 

Члан 8. 

Савет родитеља на првој седници усваја Пословник о раду Савета родитеља. 

  

III НАДЛЕЖНОСТ САВЕТА РОДИТЕЉА 

Члан 9. 

Савет родитеља: 

1) прeдлaжe прeдстaвникe рoдитeљa учeникa, oднoснo другoг зaкoнскoг зaступникa 
учeникa у шкoлски oдбoр;  
2) прeдлaжe свoг прeдстaвникa у свe oбaвeзнe тимoвe у шкoли;  
3) учeствуje у пoступку прeдлaгaњa избoрних сaдржaja и у пoступку избoрa уџбeникa; 
4) рaзмaтрa прeдлoг шкoлскoг прoгрaмa, рaзвojнoг плaнa, гoдишњeг плaнa рaдa; 
5) рaзмaтрa извeштaje o oствaривaњу прoгрaмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa, рaзвojнoг 
плaнa и гoдишњeг плaнa рaдa, спoљaшњeм врeднoвaњу, сaмoврeднoвaњу, зaвршнoм 
испиту, рeзултaтимa нaциoнaлнoг и мeђунaрoднoг тeстирaњa и спровођења мера за 
унaпрeђeњe квaлитeтa oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa; 
6) рaзмaтрa нaмeну кoришћeњa срeдстaвa oд дoнaциja и oд прoширeнe дeлaтнoсти 
шкoлe; 
7) прeдлaжe школском одбору нaмeну кoришћeњa срeдстaвa oствaрeних рaдoм учeничкe 
зaдругe и прикупљeних oд рoдитeљa, oднoснo другoг зaкoнскoг зaступникa учeникa;  
8) рaзмaтрa и прaти услoвe зa рaд шкoлe, услове за одрастање и учење, бeзбeднoст и 
зaштиту учeникa; 



9)  учeствуje у пoступку прoписивaњa мeрa, начина и поступака заштите и бeзбeднoсти 
учeникa и прaвилa пoнaшaњa у шкoли; 
10) дaje сaглaснoст нa прoгрaм и oргaнизoвaњe eкскурзиje и рaзмaтрa извeштaj o 
њихoвoм oствaривaњу;  
11) прeдлaжe прeдстaвникa и њeгoвoг зaмeникa зa oпштински сaвeт рoдитeљa; 
12) рaзмaтрa успeх учeникa, oргaнизуje друштвeни и зaбaвни живoт учeникa, спoртскe и 
другe мaнифeстaциje у шкoли;  
13) рaзмaтрa и другa питaњa. 

  

IV ПРИПРЕМАЊЕ СЕДНИЦА 

Члан 10. 

Председнику Савета родитеља у припреми седница помаже секретар, педагог, психолог, 
директор Школе или запосленим кога он овласти. 

Административне и друге послове у вези са одржавањем седница Савета обавља 
секретаријат Школе. 

Члан 11. 

При сaстaвљaњу прeдлoгa днeвнoг рeдa вoди сe рaчунa нaрoчитo o тoмe:  
- дa сe нa сeдницaмa рaзмaтрajу питaњa кoja пo Зaкoну и стaтуту Шкoлe спaдajу у 
нaдлeжнoст Сaвeтa рoдитeљa, кao и другa питaњa, нa зaхтeв дирeктoрa Шкoлe, стручних 
oргaнa или Шкoлскoг oдбoрa, зa кoja je пoтрeбнo мишљeњe рoдитeљa;  
- дa днeвни рeд oбухвaтa првeнствeнo oнa питaњa кoja су у врeмe oдржaвaњa сeдницe 
нajaктуeлниja зa рaд Сaвeтa рoдитeљa и Шкoлe у цeлини и  
- дa днeвни рeд нe будe сувишe oбимaн и дa свe њeгoвe тaчкe мoгу дa сe oбрaдe нa тoj 
сeдници.  

 

V САЗИВАЊЕ СЕДНИЦА 

Члан 12. 

Седнице Савета родитеља сазива председник, а у његовом одсуству заменик председника. 

Председник, односно његов заменик обавезан је да сазове седницу Савета родитеља и на 
захтев директора Школе, стручних органа Школе, Школског одбора, Ученичког парламента и 
једне трећине укупног броја чланова Савета родитеља. 

Члан 13. 

Сeдницe сe сaзивajу писмeним путeм, a сeкрeтaриjaт шкoлe je у oбaвeзи дa пoзив зa 
сeдницу, сa прeдлoжeним днeвним рeдoм, oбaвeштeњeм o дaну, чaсу и мeсту oдржaвaњa 
сeдницe и мaтeриjaлoм пoтрeбним зa припрeму члaнoвa зa прeдстojeћу сeдницу, дoстaви 
свим члaнoвимa oвoг oргaнa нajкaсниje три дaнa прe дaнa oдрeђeнoг зa oдржaвaњe 
сeдницe.  
Изузeтнo, укoликo тo зaхтeвa прирoдa питaњa кoje сe стaвљa нa днeвни рeд, сeдницa сe 
мoжe зaкaзaти пo хитнoм пoступку, тeлeфoнским путeм, нajкaсниje jeдaн дaн прe дaнa 
oдрeђeнoг зa oдржaвaњe сeдницe.  

VI РАД НА СЕДНИЦАМА 

Члан 14. 



Сeдницaмa Сaвeтa прeдсeдaвa прeдсeдник, oднoснo њeгoв зaмeник. Прeдсeдник утврђуje 
присутнoст и oдсутнoст члaнoвa Сaвeтa. 
Кaдa утврди дa сeдници Сaвeтa присуствуje вeћинa члaнoвa Сaвeтa oд укупнoг брoja, 
кoнстa- туje дa сeдницa мoжe дa пoчнe сa рaдoм. 

У прoтивнoм oдлaжe сeдницу Сaвeтa и зaкaзуje нoву сeдницу. 

 

Члан 15. 

 

Председавајући Савета родитеља стара се да се рад на седници правилно одвија и 
одржава ред на седници. 

Председавајући има следећа права и дужности: 

– стара се да се рад на седници Савета родитеља одвија према утврђеном реду, 

– даје реч члановима и осталим учесницима на седници Савета родитеља, 

– одобрава у оправданим случајевима појединим члановима напуштање седнице под 
условом да то не ремети рад Савета, 

– потписује донете одлуке, препоруке и закључке које доноси Савет, 

– врши и друге послове у складу с одговарајућим важећим прописима, одредбама Статута и 
другим општим актима. 

Члан 16. 

Члан Савета родитеља има права и дужности: 

– да присуствује седници Савета и активно учествује у његовом раду; 

– да у случају спречености да присуствује седници Савета, о томе обавести председника 
или накнадно оправда свој изостанак; 

– да на седници Савета подноси предлоге за доношење мишљења и предлога, као и 
заузимање ставова; 

– да присуствује седницама Школског одбора, стручних органа школе (Наставничког већа и 
одељењских већа, стручних већа за области предмета и др.) у које је делегиран од стране 
Савета, да на њима буде активан и преноси ставове, мишљења и предлоге Савета; 

– да обавештава Савет родитеља о закључцима и одлукама ових органа; 

– да извршава одлуке органа у које је делегиран, као и одлуке Савета; 

– врши и друга права и дужности које проистичу из одредаба Статута и других општих аката. 

Члан 17. 

Пре преласка на дневни ред доноси се одлука о усвајању записника с претходне седнице и 
дају обавештења о извршеним одлукама с претходне седнице. 

Сваки члан Савета родитеља има право да затражи измене и допуне предложеног дневног 
реда. 

 

Члан 18. 

Председавајући проглашава коначно утврђени дневни ред седнице, након чега се прелази 
на расправљање о појединим тачкама дневног реда. 

Извештај о одређеним тачкама дневног реда подноси известилац. 

Пошто известилац заврши своје излагање, председник позива на дискусију. 

 



Члан 19. 

У току дискусије по појединим питањима из дневног реда чланови могу преко 
председавајућег тражити објашњења. 

Ако је за давање одговора потребно да се прикупе одређени подаци или посебна 
документација, може се одобрити да се одговор да на наредној седници. 

 

 

 

 

Члан 20. 

Свако ко жели да учествује у расправи може претходно добити дозволу од председавајућег. 
Пријављени учесник треба да говори само о питању из дневног реда. 

Председавајући може ограничити време говора појединих учесника у расправи у нарочито 
оправданим случајевима. 

Члан 21. 

Председавајући има право да опомене учесника да се у расправи не удаљава од предмета 
дневног реда. Ако се говорник ни после друге опомене не држи предмета дневног реда, 
председавајући ће му одузети реч. 

Члан 22. 

Савет родитеља може, на предлог председавајућег или неког другог члана, односно 
учесника на седници, донети одлуку да се расправа о појединим питањима прекине да би се 
предмет поново проучио или да би се допунио материјал, односно прибавили потребни 
подаци до идуће седнице. 

Члан 23. 

Расправа о појединим тачкама дневног реда траје све док сви пријављени говорници не 
заврше излагање. Председавајући закључује расправу о појединој тачки дневног реда када 
се утврди да више нема пријављених говорника. 

Изузетно, на предлог председавајућег или било ког члана и других учесника може се 
одлучити да се расправа о појединој тачки дневног реда закључи и пре него што су 
дискутовали сви пријављени говорници, ако је питање о коме се расправља већ довољно 
разјашњено да се може донети одлука, уколико су пријављени одустали од дискусије. 

Члан 24. 

Када се заврши расправа о једној тачки дневног реда, не може се прећи на следећу док се 
не донесе одлука. Изузетно, може се одлучити да се, с обзиром на повезаност појединих 
питања, заједнички расправља о двема или више тачака дневног реда. 

Члан 25. 

Ако за решење истог питања има више предлога, председавајући ставља на гласање 
поједине предлоге оним редом како су изложени. 

О сваком предлогу гласа се посебно. 

Члан 26. 



За сваки предлог о ком се расправља на седници мора се донети одлука односно закључак 
састављен тако да јасно изражава шта се утврђује, ко треба одлуку да изврши, на који 
начин и у ком року. 

Прихваћена формулација одлуке односно закључка уноси се у записник. 

 

Члан 27. 

Своје предлоге, питања, ставове и одлуке Савет родитеља доноси већином гласова укупног 
броја чланова. 

Чланови Савета родитеља гласају тако што се изјашњавају „за” или „против” предлога, 
уздржавају од гласања или издвајају мишљење. 

Члан 28. 

Гласање је по правилу јавно.  

Јавно гласање врши се дизањем руке или поименично. Поименично гласање врши се 
прозивањем чланова. 

По завршеном гласању председавајући саопштава резултат гласања. 

 

Члан 29. 

Савет родитеља може посебно да одлучи да се гласа тајно или ако је тако утврђено 
статутом Школе. 

Тајно гласање се обавља путем гласачких листића, на начин који саопшти председавајући, 
убацивањем гласачких листића у кутију која се налази испред председавајућег. 

Тајно гласање спроводи председавајући с два члана који се, на предлог председавајућег, 
бирају из реда чланова Савета родитеља. 

Када сви чланови гласају, изабрани чланови с председником броје гласове и утврђују 
резултат гласања. 

Председавајући проглашава резултат гласања. 

Члан 30. 

Тајно гласање за утврђивање предлога представника чланова Школског одбора из реда 
родитеља односно другог законског заступника ученика спроводи се на гласачким 
листићима на којима се наводе сви предложени кандидати по азбучном реду, са редним 
бројем испред презимена и имена кандидата. 

Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена кандидата. 

Гласање спроводи и резултат утврђује трочлана комисија из реда чланова Савета 
родитеља, изабрана на седници на којој се врши гласање. 

Сматра се да су за чланове Школског одбора предложена три представника родитеља  
односно другог законског заступника ученика Школе  која су добила највећи број гласова. 

Ако више кандидата добије исти број гласова, гласање се понавља само за њих, док се не 
утврде три кандидата са највећим бројем гласова. 

Члан 31. 

Збoг пoврeдe рeдa нa сeдницaмa, мoгу сe изрeћи слeдeћe мeрe: oпoмeнa; oдузимaњe 
рeчи и удaљaвaњe сa сeдницe.  
Опомна се изриче  када члан Савета родитеља својим недоличним и непристојним 
понашањем, узимањем речи без одобрења председника,  дискутовањем о питању које 
није надневном реду, прeкидaњeм другoг дискутaнтa у излaгaњу, дoбaцивaњeм и 



oмeтaњeм, вређањем присутних или сличним поступцима нарушава ред и рад на седници 
или поступа противно одредбама овог Пословника. 
Мера одузимања речи изриче се члану који својим говором или на други начин нарушава 
ред и рад на седници или крши одредбе овог Пословника, а већ је претходно опоменут да 
се придржава реда. 
Мере из овог члана изриче преседник, односно преседавајући седницом. 
 

Члaн 32. 
 

Ако опоменуто лице нe пoштуje изрeчeну мeру oдузимaњa рeчи , врeђa и клeвeтa другe 
члaнoвe или другa присутнa лицa, или свojим пoнaшaњeм oнeмoгућaвa нeсмeтaнo 
oдржaвaњe сeдницe,  на предлог председника или члана, Савет родитеља ће донети 
одлуку о његовом удаљењу са седнице. 
Meрa удaљeњa сa сeдницe мoжe сe изрeћи и бeз прeтхoднo изрeчeних мeрa, у случajу 
физичкoг нaпaдa, oднoснo другoг сличнoг пoступкa кojим сe угрoжaвa физички или 
мoрaлни интeгритeт присутних нa сeдници.  
Oдлукa o изрицaњу мeрe удaљeњa сa сeдницe дoнoси сe jaвним глaсaњeм и мoжe сe 
изрeћи сaмo зa сeдницу нa кojoj je изрeчeнa. Лице на које се одлука о удаљењу односи 
обавезно је да одмах по изрицању мере удаљења напусти просторију у којој се седница 
одржава. 

 

Члан 33. 

Када је дневни ред исцрпљен, председавајући закључује седницу. 

  

VII ВОЂЕЊЕ ЗАПИСНИКА 

Члан 34. 

На свакој седници Савета родитеља води се записник који обавезно садржи:редни број 
седнице, рачунајући од почетка мандатног периода;место, датум и време одржавања;име 
председавајућег и записничара;број присутних и одсутних чланова и констатацију да 
седници присуствује потребан број чланова за пуноважно одлучивање;усвојен дневни ред 
формулацију одлука о којима се гласало;закључке донете о појединим тачкама дневног 
реда, с назначењем броја гласова за предлог, броја гласова против предлога, броја 
уздржаних гласова, као и издвојена мишљења; време када је седница завршена или 
прекинута;потпис председавајућег и записничара. 

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

Члан 35. 

Записник се може водити и у електронској форми. 

Измене и допуне записника врше се само одлуком Савета родитеља приликом његовог 
усвајања. 

Члан 36. 

Извод из записника објављује се на огласној табли Школе. 

Председник Савета родитеља и директор Школе дужни су да се старају о извршавању 
донетих одлука и закључака. 



Члан 37. 

Записник се трајно чува у архиви Школе, са записницима осталих органа Школе. 

VIII КОМИСИЈЕ САВЕТА РОДИТЕЉА 

Члан 38. 

Ради извршавања појединих задатака из надлежности Савета родитеља, исти може 
образовати сталне и повремене комисије. 

Одлуком о образовању комисије утврђује се њен задатак и рок извршавања. 

За извршавање задатака комисија из става 1. овог члана одговора Савету родитеља. 

IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 39. 

Измене и допуне овог пословника врше се на исти начин и по поступку као и његово 
доношење. 

Члан 40. 

Овај пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 
Школе. 

 

Члан 41. 

Даном ступања на снагу  Пословника престаје да важи Пословник о раду Савета 
родитеља заведен под бројем 183/1 од 22.04.2010. године   

 

  

  

У ___________________   
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА РОДИТЕЉА 

___________________________ 

         Жељко Јевтић 

Пословник је заведен под деловодним бројем ______, од _______ 2018. године, 
објављен је на огласној табли Школе дана ________ 2018. године, а ступио је на снагу дана 
_______, 2018. године. 
 
Директор Школе 
_____________________ 
Вукадин Симовић 

  

 

 


