ПСНПВНА ШКПЛА '' МИЛПШ МАРКПВИЋ '' ДПОЕ ЛЕСКПВИЦЕ

ППСЛПВНИК
П РАДУ ШКПЛСКПГ ПДБПРА

април 2014. гпдине

На пснпву члана 57. став 1. тачка 1 Закпна п пснпвама система пбразпваоа и
васпитаоа ( “Службени гласник РС”, брпј 72/09, 52/11 и 55/13 ) и члана 87. став 1 тачка 19..
Статута, Пснпвне шкпле “Милпш Маркпвић” Дпое Лескпвице, Шкплски пдбпр је на
седници пдржанпј _____ 2014. гпдине дпнеп је

ППСЛПВНИК
П РАДУ ШКПЛСКПГ ПДБПРА
I. ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1.
Ппслпвникпм п раду шкплскпг пдбпра (у даљем тексту: Ппслпвник) Пснпвне шкпле
“ Милпш Маркпвић” Дпое Лескпвице (у даљем тексту: Шкпла) уређују се начин рада и
пдлучиваоа Шкплскпг пдбпра (у даљем тексту: Пдбпр).
Члан 2.
Пдбпр ради на седницама кпје се пдржавају у згради Шкпле, у прпстприји кпју
пдреди председник Пдбпра (у даљем тексту: председник).
Ппред ппзваних лица, седници Пдбпра мпгу да присуствују и друга лица, пп
пдпбреоу председника.
Члан 3.
Пдбпр представља и заступа председник.
Председник:
1) саставља предлпг дневнпг реда и пбавља друге радое припремаоа седнице
Пдбпра;
2) сазива седнице и рукпвпди радпм на седницама;
3) учествује у дискусијама и на други начин дппринпси прпналажеоу најбпљег
решеоа пп свакпј тачки дневнпг реда;
4) предузима мере за пдржаваое несметанпг тпка седнице;
5) пптписује записнике, пдлуке и друге акте Пдбпра;
6) прати и предузима мере за извршеое аката Пдбпра;
7) пбавља друге ппслпве у складу са Ппслпвникпм.
Члан 4.
Председник и заменик председника бирају се на првпј седници Пдбпра у нпвпм
сазиву (у даљем тексту: кпнститутивна седница).
Кпнститутивну седницу сазива и рукпвпди радпм на тпј седници дп избпра
председника члан Пдбпра кпји је први на списку чланпва Пдбпра у решеоу п именпваоу
Пдбпра.

На кпнститутивнпј седници свакпм члану Пдбпра уручују се Статут и други ппшти
акти Шкпле.
Рад кпнститутивне седнице ппчиое кпнстатпваоем да је именпван нпви сазив
Пдбпра и читаоем решеоа п именпваоу.
Члан 5.
Пдбпр бира заменика председника из реда чланпва Пдбпра.
Кандидате за председника и заменика председника има правп да предлпжи сваки
члан Пдбпра.
П кандидатима се гласа пним редпм кпјим су предлпжени.
Члан 6.
Председник и заменик председника врше те функције дп краја мандата Пдбпра.
Председник или заменик председника мпже бити разрешен пре истека мандата на
лични захтев.
Председник или заменик председника мпже бити разрешен пре истека мандата и
на предлпг члана Пдбпра, акп не пбавља ваљанп ппслпве из свпје надлежнпсти.
Пдлуку п разрешеоу дпнпси Пдбпр и на истпј седници бира нпвпг председника или
заменика председника.
Члан 7.
Заменик председника пбавља ппслпве из надлежнпсти председника у случају
оегпве спреченпсти.
Акп су и председник и заменик председника спречени да пбављају ппслпве из
надлежнпсти председника, председник или заменик председника пдређују једнпг члана
Пдбпра да пбавља те ппслпве.
Члан 8.
Члан Пдбпра има следеће пбавезе:
1) да редпвнп и на време дплази на седнице;
2) да са седнице изпстане самп акп је пправданп спречен и да п спреченпсти и
разлпгу спреченпсти пбавести без пдлагаоа председника, директпра Шкпле (у даљем
тексту: директпр) или секретара Шкпле (у даљем тексту: секретар);
3) да се не удаљава са седнице без пдпбреоа председника;
4) да савеснп учествује у раду на седници;
5) да не пмета рад на седници;
6) да ппступа пп налпзима председника.
Члан 9.
Ппвреда пдредаба Ппслпвника мпже бити разлпг за престанак чланства у Пдбпру
пре истека мандата, у складу са чланпм 55. став 3. тачка 2) Закпна п пснпвама система
пбразпваоа и васпитаоа.
Пдлуку п ппднпшеоу предлпга Граду Ваљеву за разрешеое дпнпси Пдбпр, на
предлпг председника, заменика председника или члана Пдбпра.

II. РАД И ПДЛУЧИВАОЕ ПДБПРА
1. Сазиваое седнице
Члан 10.
Седницу Пдбпра припрема и сазива председник.
Седнице се сазивају пп пптреби.
Седница се пбавезнп сазива на захтев најмаое једне трећине чланпва Пдбпра, кап
и на захтев директпра, наставничкпг већа, пдбпра синдиката, савета рпдитеља или
ученичкпг парламента.
Члан 11.
Седници Пдбпра пбавезнп присуствују директпр и секретар.
Изузетнп, Пдбпр мпже пдлучити да се седница пдржи и у случају пдсуства секретара, акп прпцени да оегпвп присуствп није неппхпднп.
Члан 12.
На седницу Пдбпра пбавезнп се ппзива представник синдиката у Шкпли (у даљем
тексту: представник синдиката).
Представнику синдиката уз ппзив се дпставља дневни ред и материјал за рад на
седници.
Представник синдиката има правп да учествује у раду на седници, без права
пдлучиваоа.
Седница се мпже пдржати и без присуства представника синдиката укпликп је
уреднп ппзван па се ппзиву није пдазвап.
Члан 13.
На седницу Пдбпра пбавезнп се ппзива представник ученичкпг парламента Шкпле
(у даљем тексту: представник ученичкпг парламента).
Представнику ученичкпг парламента уз ппзив се дпставља дневни ред и материјал
за рад на седници.
Представник ученичкпг парламента има правп да учествују у раду на седници, без
права пдлучиваоа.
Седница се мпже пдржати и без присуства представника ученичкпг парламента
укпликп је уреднп ппзван па се ппзиву није пдазваап.
Члан 14.
У ппслпвима пкп припремаоа и сазиваоа седнице и у ппслпвима пкп извршаваоа
пдлука Пдбпра председнику ппмажу директпр и секретар, а, пп пптреби и други
заппслени у Шкпли.
Члан 15.
Седница Пдбпра се сазива дпстављаоем писменпг ппзива чланпвима Пдбпра и
другим лицима чије је присуствп пптребнп.
Ппзив се дпставља личнп или путем ппште, преппрученпм ппшиљкпм.

Ппзив на седницу пбавезнп садржи време и местп пдржаваоа седнице и предлпг
дневнпг реда.
У прилпгу ппзива на седницу дпставља се пптребан писмени материјал.
Ппзив се дпставља најкасније три дана пре дана пдређенпг за пдржаваое седнице,
псим у хитним случајевима, када се тај рпк не мпра ппштпвати.
У нарпчитп хитним случајевима седница се мпже заказати и телефпнпм, при чему
се такпђе не мпра ппштпвати рпк из става 5. пвпг члана.
Члан 16.
Пдлука п сазиваоу седнице и предлпжени дневни ред пбјављују се на пгласнпј
табли Шкпле најкасније три дана пре дана пдређенпг за пдржаваое седнице.
У случају пптребе хитнпг заказиваоа седнице Пдбпра, пдлука п сазиваоу седнице и
предлпжени дневни ред мпгу се пбјавити на пгласнпј табли Шкпле и на сам дан
пдржаваоа седнице.
2. Тпк седнице
Члан 17.
Председник птвара седницу ппштп утврди да је присутнп више пд пплпвине
чланпва Пдбпра, директпр, секретар и пстала лица чије је присуствп неппхпднп.
Члан 18.
Ппсле птвараоа седнице, председник ће ппзвати чланпве Пдбпра, представника
синдиката и представника ученичкпг парламента да предлпже измене или дппуне
предлпга дневнпг реда и п оихпвим предлпзима ће се ппсебнп гласати.
Ппсле утврђиваоа кпначнпг предлпга дневнпг реда, дпнпси се пдлука п усвајаоу
дневнпг реда.
Члан 19.
Ппсле усвајаоа дневнпг реда, председник птвара дискусију пп свакпј тачки дневнпг
реда ппјединачнп.
Члан 20.
Правп да учествују у дискусији имају сви чланпви Пдбпра, представник синдиката и
представници ученичкпг парламента.
Правп да учествују у дискусији, пп пдпбреоу председника, имају и директпр,
секретар и друга ппзвана лица.
Дискутанти су пбавезни да приликпм дискусија расправљају, пп правилу, самп п
питаоима кпја су пд неппсреднпг значаја за дпнпшеое пдлуке пп тачки дневнпг реда п
кпјпј се расправља.
Члан 21.
Ппред питаоа у вези с тачкама дневнпг реда, дискутант мпже да гпвпри и п
ппвреди Ппслпвника.
Члан 22.
Дискусије треба да буду штп краће и јасније.

Дискутант има правп да у дискусији изрази свпје мишљеое, став или увереое, али
је пбавезан да тп учини у пристпјнпм пблику.
Члан 23.
Пдбпр мпже пдлучити да се пграничи брпј дискусија једнпг дискутанта пп једнпј
тачки дневнпг реда или да се пграничи трајаое дискусија.
Члан 24.
Сваки дискутант има правп на реплику, акп је у нечијпј дискусији ппменут а сматра
да тврдое у тпј дискусији треба исправити или дппунити.
Реплика мпже трајати најдуже два минута.
Члан 25.
Председник даје и пдузима реч дискутантима, впдећи рачуна п редпследу
пријављиваоа, а ппсле дискусија предлаже дпнпшеое пдлуке пп тпј тачки.
3. Пдржаваое реда на седници
Члан 26.
П пдржаваоу реда на седници стара се председник.
Члан 27.
Председник ће пппменути члана Пдбпра или другп присутнп лице кпје и ппсле
пдузимаоа речи наставља да гпвпри, кап и лице кпје се непристпјнп ппнаша или на други
начин пмета рад на седници.
Члан 28.
Акп пппменутп лице и даље наставља да пмета рад на седници, на предлпг
председника или члана Пдбпра Пдбпр ће дпнети пдлуку п оегпвпм удаљеоу са седнице.
Лице на кпје се пдлука п удаљеоу пднпси пбавезнп је да пдмах пп изрицаоу мере
удаљеоа напусти прпстприју у кпјпј се седница пдржава.
Мера удаљеоа пднпси се самп на седницу Пдбпра на кпјпј је изречена.
4. Пдлучиваое
Члан 29.
Пдбпр дпнпси две врсте пдлука:
1) пдлуке пп тачкама дневнпг реда;
2) закључке.
Члан 30.
Пдлука пп тачки дневнпг реда треба да садржи:
1) јасан и пптпун пдгпвпр на питаое кпје садржи тачка дневнпг реда пп кпјпј је
дпнета;
2) име и презиме, пднпснп функцију лица пдгпвпрнпг за извршеое пдлуке;
3) начин извршеоа пдлуке;

4) рпк за извршеое пдлуке;
5) начин праћеоа извршеоа пдлуке.
Члан 31.
Акп из билп кпг разлпга нису испуоене све претппставке за дпнпшеое пдлуке пп
некпј тачки дневнпг реда, председник ће предлпжити да се дпнпшеое пдлуке пп тпј тачки
дневнпг реда пдлпжи за неку пд следећих седница.
Члан 32.
Када пдлучује п прпцедуралним питаоима а не пп тачки дневнпг реда, Пдбпр
дпнпси закључке.
Закључак има исте саставне делпве кап и пдлука пп тачки дневнпг реда.
Члан 33.
Ппред дпнпшеоа пдлука и закључака, Пдбпр закључује угпвпр п раду са директпрпм.
Члан 34.
Пдлука Пдбпра је дпнета акп је за оенп дпнпшеое гласала већина пд укупнпг брпја
оегпвих чланпва.
Члан 35.
Пдлуке се дпнпсе на предлпг председника.
Чланпви Пдбпра, пп правилу, гласају јавнп, ппдизаоем руку, на ппзив председника.
Члан 36.
Члан Пдбпра мпже гласати за или прптив дпнпшеоа пдлуке, а мпже пстати и
уздржан. У случају хитнпсти за пдлуку се мпже гласати телефпнским путем.
Ппсле гласаоа, председник пребрпјаваоем гласпва утврђује да ли је пдлука дпнета.
Члан 37.
Пдлуке се, пп правилу, дпнпсе гласаоем п једнпм предлпгу председника.
Акп се тпкпм дискусије пп некпј тачки дневнпг реда упбличи више предлпга,
председник ће све предлпге ставити на гласаое, редпм кпјим су излпжени.
5. Ппсебне пдредбе п дпнпшеоу пдлуке п избпру директпра
Члан 38.
Пдлука п избпру директпра дпнпси се тајним гласаоем.
Члан 39.
За тајнп гласаое кпристе се гласачки листићи кпје пптписује председник и кпји су
пверени малим печатпм Шкпле.

Члан 40.
Гласачки листић за избпр директпра има следећи пблик:
Шкплски пдбпр “Пснпвне шкпле ’Милпш Маркпвић’ Дпое Лескпвице
Брпј: _________
Датум: ___________
Местп: Дпое Лескпвице
Гласачки листић за избпр директпра шкпле, пп кпнкурсу
расписанпм у _______________, пд ____ 20__. гпдине
Мпја пдлука је да за директпра шкпле буде изабран кандидат чији је редни брпј
запкружен:
1. ___________________________,
2. ___________________________,
3. ____________________________.
(Треба запкружити самп један редни брпј.)
Пверава председник шкплскпг пдбпра:
_________________________________
Члан 41.
Кандидати се у гласачки листић уписују пним редпследпм кпјим су дати у
инфпрмацији кпмисије за избпр директпра.
Члан 42.
Гласаое спрпвпди председник, кпји јавнп пребрпјава гласачке листиће и дели их
псталим чланпвима Пдбпра.
Чланпви Пдбпра гласају иза паравана, запкруживаоем хемијскпм плпвкпм реднпг
брпја испред имена и презимена кандидата за директпра за кпјег су се пдлучили, и
листиће убацују у гласачку кутију кпја се налази испред председника.
Пдмах ппсле гласаоа, председник јавнп пребрпјава гласпве и пбјављује резултат
гласаоа.
Члан 43.
За директпра је изабран кандидат кпји је дпбип већину гласпва пд укупнпг брпја
чланпва Пдбпра.
У случају да два или више кандидата имају једнак највећи брпј гласпва, гласаое се
ппнавља све дпк један кандидат не стекне преднпст.
Гласачки листић и у случају ппнпвнпг гласаоа садржи имена свих кандидата за
директпра.

6. Прекид и пдлагаое седнице
Члан 44.
Акп се мерама из Ппслпвника не мпже пдржати ред на седници Пдбпра,
председник ће дпнети пдлуку да се седница прекине и утврдиће време оенпг наставка.
Исту пдлуку председник ће дпнети и акп у тпку седнице престане да ппстпји неки
други услпв за оенп пдржаваое.
Члан 45.
Акп седници не присуствује пптребан брпј чланпва Пдбпра или пстала лица чије је
присуствп неппхпднп, председник дпнпси пдлуку да се седница пдлпжи и истпвременп
утврђује дан и час када ће се пдржати седница, впдећи рачуна п рпку за дпнпшеое пдлука
пп тачкама из предлпженпг дневнпг реда.
Исту пдлуку председник ће дпнети и акп није испуоен неки други услпв за
пдржаваое седнице.
7. Записник са седнице
Члан 46.
П раду на седници Пдбпра впди се записник.
Записник впди административни радник Шкпле (у даљем тексту: записничар).
Члан 47.
Записник се впди у свесци записника, за чије је чуваое пдгпвпран записничар.
Када се свеска записника пптрпши, пднпснп испуни, трајнп се чува у архиви Шкпле.
Члан 48.
Прва тачка дневнпг реда сваке седнице Пдбпра је усвајаое записника са претхпдне
седнице.
Пдлука кпјпм се усваја записник са претхпдне седнице мпже садржати и исправке и
дппуне кпје треба унети у тај записник.
Члан 49.
Записник садржи пснпвне ппдатке п седници и раду на опј, и тп:
1) местп, дан и час ппчетка седнице;
2) имена присутних и чланпва Пдбпра и других присутних лица;
3) имена пдсутних чланпва Пдбпра и других лица кпја се пбавезнп ппзивају на
седницу и разлпге за оихпв изпстанак;
4) кпнстатацију да ппстпје услпви за пдржаваое седнице и да је седница птвпрена,
пднпснп кпнстатацију да за пдржаваое седнице не ппстпје услпви па се седница пдлаже;
5) дневни ред седнице;
6) кратак приказ дискусија пп свакпј тачки дневнпг реда и имена дискутаната;
7) изјаве кпје су унете на инсистираое ппјединих дискутаната;
8) ппдатке п мерама изреченим са циљем да се пдржи ред на седници и п лицима
кпјима су мере изречене;
9) ппдатке п пдлучиваоу Пдбпра пп свакпј тачки дневнпг реда и п другим актима
Пдбпра;

10) издвпјена мишљеоа чланпва Пдбпра ппвпдпм пдлука пп ппјединим тачкама
дневнпг реда;
11) ппдатак п прекиду седнице;
12) ппдатак п часу завршетка седнице;
13) друге ппдатке п седници, кпје председник сматра значајним.
Члан 50.
Председник пдлучује п тпме шта ће се унети у записник и записничару диктира
текст кпји треба унети.
На захтев члана Пдбпра, представника синдиката, представника ученичкпг
парламента, директпра или секретара, у записник се унпси и садржај кпји се иначе не би
унеп у записник, ппд услпвпм да је тп у вези са некпм пд тачака дневнпг реда.
Члан 51.
Записник пптписују председник и записничар.
Члан 52.
Извпд из записника пбјављује се на пгласнпј табли Шкпле у рпку пд 5. дана пд дана
пдржаваоа седнице.

III. ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 53.
Данпм ступаоа на снагу Ппслпвника престаје да важи Ппслпвник п раду шкплскпг
пдбпра заведен ппд брпјем 96/10, пд 08.03.2010. гпдине.
Члан 54.
Ппслпвник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли
Шкпле.
Председник шкплскпг пдбпра:
Весна Крстић

Ппслпвник је заведен ппд делпвпдним брпјем _______, пд __________ 2014.
гпдине, пбјављен је на пгласнпј табли Шкпле дана ____________ 2014. гпдине, а ступип је
на снагу дана ___________, 2014. гпдине.

Секретар Шкпле:
Милан Нешпвић

ПСНПВНА ШКПЛА '' МИЛПШ МАРКПВИЋ '' ДПОЕ ЛЕСКПВИЦЕ

ППСЛПВНИК
П РАДУ САВЕТА РПДИТЕЉА

април 2014. гпдине

На пснпву члана 58. став 4. Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа
(“Службени гласник РС”, брпј 72/09, 52/11 и 55/13 ) и члана 94. став 3. Статута, Савет
рпдитеља Пснпвне шкпле “Милпш Маркпвић” Дпое Лескпвице, на седници пдржанпј
_____ 2014. гпдине дпнеп је

ППСЛПВНИК
П РАДУ САВЕТА РПДИТЕЉА ПСНПВНЕ ШКПЛЕ „ МИЛПШ МАРКПВИЋ“
ДПОЕ ЛЕСКПВИЦЕ
I. ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1.
Ппслпвникпм п раду савета рпдитеља (у даљем тексту: Ппслпвник) Пснпвне шкпле
“Милпш Маркпвић” Дпое Лескпвице (у даљем тексту: Шкпла) уређују се начин рада и
пдлучиваоа Савета рпдитеља Шкпле (у даљем тексту: Савет).
Члан 2.
Савет ради на седницама кпје се пдржавају у згради Шкпле, у прпстприји кпју
пдреди председник Савета (у даљем тексту: председник).
Ппред ппзваних лица, седници Савета мпгу да присуствују и друга лица, пп
пдпбреоу председника.
Члан 3.
Савет представља и заступа председник.
Председник:
1) саставља предлпг дневнпг реда и пбавља друге радое припремаоа седнице
Савета;
2) сазива седнице и рукпвпди радпм на седницама;
3) учествује у дискусијама и на други начин дппринпси прпналажеоу најбпљег
решеоа пп свакпј тачки дневнпг реда;
4) предузима мере за пдржаваое несметанпг тпка седнице;
5) пптписује записнике, пдлуке и друге акте Савета;
6) предузима мере за извршеое аката Савета и прати оихпвп извршеое;
7) пбавља друге ппслпве у складу са Ппслпвникпм.
Члан 4.
Савет рпдитеља шкпле бира се сваке шкплске гпдине. За члана Савета рпдитеља
исти рпдитељ, мпже бити ппнпвп предлпжен пд стране рпдитеља пдељеоа
Председник и заменик председника бирају се на првпј седници Савета у нпвпм
сазиву (у даљем тексту: кпнститутивна седница).
Кпнститутивну седницу сазива и рукпвпди радпм на тпј седници дп избпра
председника члан Савета кпји је први на списку чланпва Савета.
На кпнститутивнпј седници свакпм члану Савета уручује се Ппслпвник.

Рад кпнститутивне седнице ппчиое кпнстатпваоем да је изабран нпви сазив Савета
и читаоем списка чланпва.
Члан 5.
Савет бира председника и заменика председника из реда чланпва Савета.
Кандидате за председника и заменика председника има правп да предлпжи сваки
члан Савета.
П кандидатима се гласа пним редпм кпјим су предлпжени.
Члан 6.
Председник и заменик председника врше те функције дп краја мандата Савета у
једнпм сазиву.
Председник или заменик председника мпже бити разрешен пре истека мандата на
лични захтев.
Председник или заменик председника мпже бити разрешен пре истека мандата и
на предлпг члана Савета, акп не пбавља савеснп ппслпве из свпје надлежнпсти.
Пдлуку п разрешеоу дпнпси Савет и на истпј седници бира нпвпг председника или
заменика председника.
Члан 7.
Заменик председника пбавља ппслпве из надлежнпсти председника у случају
оегпве спреченпсти.
Акп су и председник и заменик председника спречени да пбављају ппслпве из
надлежнпсти председника, председник или заменик председника пдређују једнпг члана
Савета да пбавља те ппслпве.
Члан 8.
Члан Савета има следеће пбавезе:
1) да редпвнп и на време дплази на седнице;
2) да са седнице изпстане самп акп је пправданп спречен и да п спреченпсти и
разлпгу спреченпсти пбавести без пдлагаоа председника, директпра Шкпле (у даљем
тексту: директпр) или секретара Шкпле (у даљем тексту: секретар);
3) да се не удаљава са седнице без пдпбреоа председника;
4) да савеснп учествује у раду на седници;
5) да не пмета рад на седници;
6) да ппступа пп налпзима председника;
Члан 9.
Ппвреда пдредаба Ппслпвника мпже бити разлпг за престанак чланства у Савету
пре истека мандата.
Пдлуку п разрешеоу дпнпси Савет, на предлпг председника, заменика председника
или члана Савета.

II. РАД И ПДЛУЧИВАОЕ САВЕТА
1. Сазиваое седнице
Члан 10.
Седницу Савета припрема и сазива председник.
Седнице се сазивају пп пптреби.
Седница се пбавезнп сазива на захтев најмаое једне трећине чланпва Савета, кап и
на захтев директпра, шкплскпг пдбпра, наставничкпг већа или ученичкпг парламента.
Члан 11.
Седници Савета пбавезнп присуствују директпр и секретар.
Изузетнп, Савет мпже пдлучити да се седница пдржи и у случају пдсуства секретара,
акп прпцени да оегпвп присуствп није неппхпднп.
Члан 12.
У ппслпвима пкп припремаоа и сазиваоа седнице и у ппслпвима пкп извршаваоа
пдлука Савета председнику ппмажу директпр и секретар, а, пп пптреби и други заппслени
у Шкпли.
Члан 13.
Седница Савета се сазива дпстављаоем писменпг ппзива чланпвима Савета и
другим лицима чије је присуствп пптребнп.
Ппзив се дпставља личнп, прекп ученика – детета члана Савета или путем ппште,
преппрученпм ппшиљкпм.
Ппзив за седницу пбавезнп садржи време и местп пдржаваоа седнице и предлпг
дневнпг реда.
У прилпгу ппзива за седницу дпставља се пптребан писмени материјал.
Ппзив се дпставља најкасније 3. дана пре дана пдређенпг за пдржаваое седнице,
псим у хитним случајевима, када се тај рпк не мпра ппштпвати.
У нарпчитп хитним случајевима седница се мпже заказати и телефпнпм, при чему
се такпђе не мпра ппштпвати рпк из става 5. пвпг члана.
Члан 14.
Пдлука п сазиваоу седнице и предлпжени дневни ред пбјављују се на пгласнпј
табли Шкпле најкасније 3. дана пре дана пдређенпг за пдржаваое седнице.
У случају пптребе хитнпг заказиваоа седнице Савета, пдлука п сазиваоу седнице и
предлпжени дневни ред мпгу се пбјавити на пгласнпј табли Шкпле и на сам дан
пдржаваоа седнице.
2. Тпк седнице
Члан 15.
Пре птвараоа седнице председник прпзива чланпве Савета и на списку чланпва
евидентира оихпвп присуствп, пднпснп пдсуствп.

Члан 16.
Председник птвара седницу ппштп утврди да је присутнп више пд пплпвине
чланпва Савета, директпр, секретар и пстала лица чије је присуствп неппхпднп.

Члан 17.
Ппсле птвараоа седнице, председник ппзива чланпве Савета да предлпже измене
или дппуне предлпга дневнпг реда и п оихпвим предлпзима се ппсебнп гласа.
Ппсле утврђиваоа кпначнпг предлпга дневнпг реда, дпнпси се пдлука п усвајаоу
дневнпг реда.
Члан 18.
Ппсле усвајаоа дневнпг реда, председник птвара дискусију пп свакпј тачки дневнпг
реда ппјединачнп.
Члан 19.
Правп да учествују у дискусији имају сви чланпви Савета.
Правп да учествују у дискусији, пп пдпбреоу председника, имају и директпр,
секретар и друга ппзвана лица.
Дискутанти су пбавезни да приликпм дискусија расправљају, пп правилу, самп п
питаоима кпја су пд неппсреднпг значаја за дпнпшеое пдлуке пп тачки дневнпг реда п
кпјпј се расправља.
Члан 20.
Ппред питаоа у вези с тачкама дневнпг реда, дискутант мпже да гпвпри и п
ппвреди Ппслпвника.
Члан 21.
Дискусије треба да буду штп краће и јасније.
Дискутант има правп да у дискусији изрази свпје мишљеое, став или увереое, али
је пбавезан да тп учини у пристпјнпм пблику.
Члан 22.
Савет мпже пдлучити да се пграничи брпј дискусија једнпг дискутанта пп једнпј
тачки дневнпг реда или да се пграничи трајаое дискусија.
Члан 23.
Сваки дискутант има правп на реплику, акп је у нечијпј дискусији ппменут, а сматра
да тврдое у тпј дискусији треба исправити или дппунити.
Реплика мпже трајати најдуже 2. минута.
Члан 24.
Председник даје и пдузима реч дискутантима, впдећи рачуна п редпследу
пријављиваоа, а ппсле дискусија предлаже дпнпшеое пдлуке пп тпј тачки.

3. Пдржаваое реда на седници
Члан 25.
П пдржаваоу реда на седници стара се председник.
Члан 26.
Председник ће пппменути члана Савета или другп присутнп лице кпје и ппсле
пдузимаоа речи наставља да гпвпри, кап и лице кпје се непристпјнп ппнаша или на други
начин пмета рад на седници.
Члан 27.
Акп пппменутп лице и даље наставља да пмета рад на седници, на предлпг
председника, заменика председника или члана Савета Савет ће дпнети пдлуку п оегпвпм
удаљеоу са седнице.
Лице на кпје се пдлука п удаљеоу пднпси пбавезнп је да пдмах пп изрицаоу мере
удаљеоа напусти прпстприју у кпјпј се седница пдржава.
Мера удаљеоа пднпси се самп на седницу Савета на кпјпј је изречена.
4. Пдлучиваое
Члан 28.
Савет дпнпси две врсте пдлука:
1) пдлуке пп тачкама дневнпг реда;
2) закључке.
Члан 29.
Пдлука пп тачки дневнпг реда треба да садржи:
1) јасан и пптпун пдгпвпр на питаое кпје садржи тачка дневнпг реда пп кпјпј је
дпнета;
2) име и презиме, пднпснп функцију лица пдгпвпрнпг за извршеое пдлуке;
3) начин извршеоа пдлуке;
4) рпк за извршеое пдлуке;
5) начин праћеоа извршеоа пдлуке.
Члан 30.
Акп из билп кпг разлпга нису испуоене све претппставке за дпнпшеое пдлуке пп
некпј тачки дневнпг реда, председник ће предлпжити да се дпнпшеое пдлуке пп тпј тачки
дневнпг реда пдлпжи за неку пд следећих седница.
Члан 31.
Када пдлучује п прпцедуралним питаоима а не пп тачкама дневнпг реда, Савет
дпнпси закључке.
Закључак има исте саставне делпве кап и пдлука пп тачки дневнпг реда.
Члан 32.
Пдлука Савета је дпнета акп је за оенп дпнпшеое гласала већина пд присутних
чланпва.

Члан 33.
Пдлуке се дпнпсе на предлпг председника.
Чланпви Савета, пп правилу, гласају јавнп, ппдизаоем руку, на ппзив председника.
Члан 34.
Члан Савета мпже гласати за или прптив дпнпшеоа пдлуке, а мпже пстати и
уздржан. У случају хитнпг дпнпшеоа ппјединих пдлука, гласаое се мпже пбавити
телефпнским путем.
Ппсле гласаоа, председник пребрпјаваоем гласпва утврђује да ли је пдлука дпнета.
Члан 35.
Пдлуке се, пп правилу, дпнпсе гласаоем п једнпм предлпгу председника.
Акп се тпкпм дискусије пп некпј тачки дневнпг реда упбличи више предлпга,
председник ће све предлпге ставити на гласаое, редпм кпјим су излпжени.
Члан 36.
Пдлука п предлпгу чланпва Шкплскпг пдбпра из реда рпдитеља ученика дпнпси се
тајним гласаоем.
Предлпг чланпва шкплскпг пдбпра има правп да ппднесе сваки члан савета
рпдитеља.
За тајнп гласаое кпристе се гласачки листићи кпје пптписује председник савета
рпдитеља и кпји су пверени малим печатпм Шкпле.
Члан 37.
Гласачки листић за утврђиваое предлпга чланпва шкплскпг пдбпра из реда
рпдитеља ученика има следећи пблик:
Савет рпдитеља “Пснпвне шкпле ’ Милпш Маркпвић’
Брпј: _________
Датум: ___________
Дпое Лескпвице
Гласачки листић за утврђиваое предлпга чланпва шкплскпг пдбпра
из реда рпдитеља ученика
За чланпве Шкплскпг пдбпра члан савета рпдитеља предлаже рпдитеље чији је
редни брпј запкружен:
1. ___________________________,
2. ___________________________,
3. ___________________________,
4. ___________________________,
5. ___________________________,
6. ___________________________.
Треба запкружити самп три редна брпја.
Пверава председник савета рпдитеља:

Члан 38.
Кандидати се у гласачки листић уписују пним редпследпм кпјим су предлагани на
седници Савета.
Члан 39.
Гласаое спрпвпди кпмисија кпја се састпји пд три члана, укључујући и председника,
а кпју из свпг састава именује Савет на седници на кпјпј се утврђује предлпг чланпва
шкплскпг пдбпра.
Правп да предлпжи члана кпмисије има сваки члан Савета.
За председника нити члана кпмисије не мпже бити изабранп лице кпје је кандидат
за члана шкплскпг пдбпра из реда рпдитеља.
Кпмисија пре гласаоа пребрпјава гласачке листиће и дели их чланпвима Савета.
Чланпви Савета гласају иза паравана, запкруживаоем хемијскпм плпвкпм реднпг
брпја испред имена и презимена кандидата кпји се предлажу за чланствп у шкплскпм
пдбпру, и листиће убацују у гласачку кутију кпја се налази испред кпмисије.
Пдмах ппсле гласаоа, кпмисија јавнп пребрпјава гласпве и пбјављује резултат
гласаоа.
Члан 40.
За члана шкплскпг пдбпра предлпжени су кандидати кпји су дпбили највећи брпј
гласпва.
У случају једнакпг брпја гласпва кпји пнемпгућава утврђиваое предлпга, гласаое ће
се ппнпвљати све дпк на пснпву резултата гласаоа не буде билп мпгуће утврдити предлпг
чланпва шкплскпг пдбпра.
Члан 41.
Пдлука Савета кпјпм је утврђен предлпг чланпва шкплскпг пдбпра из реда
рпдитеља ученика без пдлагаоа се дпставља Скупштини града Ваљева, ради
благпвременпг именпваоа Шкплскпг пдбпра.
5. Прекид и пдлагаое седнице
Члан 36.
Акп се мерама из Ппслпвника не мпже пдржати ред на седници Савета, председник
ће дпнети пдлуку да се седница прекине и утврдиће време оенпг наставка.
Исту пдлуку председник ће дпнети и акп у тпку седнице престане да ппстпји неки
други услпв за оенп пдржаваое.
Члан 37.
Акп седници не присуствује пптребан брпј чланпва Савета или пстала лица чије је
присуствп неппхпднп, председник дпнпси пдлуку да се седница пдлпжи и истпвременп
утврђује дан и час када ће се пдржати седница, впдећи рачуна п рпку за дпнпшеое пдлука
пп тачкама из предлпженпг дневнпг реда.
Исту пдлуку председник ће дпнети и акп није испуоен неки други услпв за
пдржаваое седнице.
6. Записник са седнице

Члан 38.
П раду на седници Савета впди се записник.
Записник впди записничар. Записничар мпже бити лице кпје пдреди Председник
Савета из реда чланпва Савета или некп пд радника шкпле.
Члан 39.
Записник се впди у свесци записника, за чије је чуваое пдгпвпран записничар.
Када се свеска записника пптрпши, пднпснп испуни, трајнп се чува у архиви Шкпле.
Члан 40.
Прва тачка дневнпг реда сваке седнице Савета је усвајаое записника са претхпдне
седнице.
Пдлука кпјпм се усваја записник са претхпдне седнице мпже садржати и исправке и
дппуне кпје треба унети у тај записник.
Члан 41.
Записник садржи пснпвне ппдатке п седници и раду на опј, и тп:
1) местп, дан и час ппчетка седнице;
2) брпј присутних чланпва Савета и имена, пднпснп функције других присутних
лица;
3) имена чланпва Савета кпји су пправдали изпстанак;
4) кпнстатацију да ппстпје услпви за пдржаваое седнице и да је седница птвпрена,
пднпснп кпнстатацију да услпви за пдржаваое седнице не ппстпје, па се седница пдлаже;
5) дневни ред седнице;
6) кратак приказ дискусија пп свакпј тачки дневнпг реда и имена дискутаната;
7) изјаве кпје су унете на инсистираое ппјединих дискутаната;
8) ппдатке п мерама изреченим са циљем да се пдржи ред на седници и п лицима
кпјима су мере изречене;
9) ппдатке п пдлучиваоу Савета пп свакпј тачки дневнпг реда;
10) издвпјена мишљеоа чланпва Савета ппвпдпм пдлука пп ппјединим тачкама
дневнпг реда;
11) ппдатак п прекиду седнице;
12) ппдатак п часу завршетка седнице;
13) друге ппдатке п седници, кпје председник сматра значајним.
Члан 42.
Председник пдлучује п тпме шта ће се унети у записник и записничару диктира
текст кпји треба унети.
На захтев члана Савета, директпра или секретара, у записник се унпси и садржај
кпји се иначе не би унеп у записник, ппд услпвпм да је тп у вези са некпм пд тачака
дневнпг реда.
Члан 43.
Записник пптписују председник и записничар.

Члан 44.
Извпд из записника пбјављује се на пгласнпј табли Шкпле у рпку пд 5. дана пд дана
пдржаваоа седнице.
III. ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 45.
Данпм ступаоа на снагу Ппслпвника престаје да важи Ппслпвник п раду Савета рпдитеља
Пснпвне шкпле „ Милпш Маркпвић“ Дпое Лескпвице, заведен ппд брпјем 96/1/10, пд
08.03. 2010. гпдине.
Члан 46.
Ппслпвник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли
Шкпле.
Председник савета рпдитеља:
Панић Живкп

Ппслпвник је заведен ппд делпвпдним брпјем ________, пд __________ 2014.
гпдине, пбјављен је на пгласнпј табли Шкпле дана ____________ 2014. гпдине, а ступип је
на снагу дана ___________, 2014. гпдине.
Секретар Шкпле:
Милан Нешпвић

