
       На пснпву члана 119. став 1. тачка 1) 3акпна пснпвама система пбарзпваоа и 

васпитаоа ("Службени гласник РС "брпј 88/2017 у даљем тексту: Закпн) и члана 31. став 1. 

тачка 1) Статута Електрптехничке и грађевинске шкпле "Никпла Тесла", Зреоанин,  

Шкплски пдбпр на седничци пдржанпј дана 26.02.2018.  гпдине, дпнеп је 

 

ПОСЛОВНИК 

О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ 

„НИКОЛА ТЕСЛА“ 

ЗРЕЊАНИН 

 

I Опште oдредбе 

 

Члан 1. 

 

              Овим ппслпвникпм регулише се начин рада и пдлучиваоа наставничкпг већа. 

Одредбе пвпг ппслпвника пбавезне су за све чланпве наставничкпг већа и друга лица кпја 

присуствују седницама наставничкпг већа. 

 

Члан 2. 

 

Надлежнпст наставничкпг већа утврђена је Закпнпм и Статутпм шкпле. 

 

 Начин рада Наставничкпг већа 

Члан 3. 

             Наставничкп веће пбавља свпј рад на седницама. 

Седницама Наставничкпг већа председава и рукпвпди директпрпднпснп ппмпћник 

директпра. 

Правп и пбавезу да присуствују седницама Наставничкпг већа имају наставници, 

стручни сарадници, кппрдинатпр практичне наставе(чланпви наставничкпг већа ) и 

директпр шкпле. 

Седницама наставничкпг већа мпгу да присуствују представници ученичкпг 

парламента, без права пдлучиваоа. 



Ппред лица кпја имају правп и пбавезу да присуствују седницама, седници 

Наставничкпг већа мпгу да присуствују и друга лица, пп пдпбреоу директпра.  

 

Члан 4. 

 

У пбављаоу ппслпва рукпвпђеоа седницама Наставничкпг већа директпр:  

1) пбавља  ппслпве припремаоа седнице; 

2) сазива и закључује седнице Наставничкпг већа; 

3) птвара седницу Наставничкпг већа и утврђује испуоенпст услпва за пдржаваое 

седнице ; 

4) дпнпси пдлуку п пдлагаоу или прекиду седнице; 

5) предлаже усвајаое дневнпг реда; 

6) предлаже дпнпшеое пдлука, закључака, заузимаое ставпва, даваое мишљеоа и 

сличнп; 

7) утврђује да је пдлука, закључак и сл. дпнета; 

8) даје реч  чланпвима и псталим учесницима на седници и стара се п несметанпм 

пдвијаоу тпка седнице; 

9) у пправданим случајевима пдпбрава ппјединим чланпвима већа напуштаое 

седнице, 

10) пптписује дпнете пдлуке, пднпснп закључке 

11) предузима мере у случају нарушаваоа реда на седници; 

12) предузима мере за извршаваое пдлука Наставничкпг већа; 

13) прати извршаваое пдлука Наставничкпг већа; 

15) пбавља и друге ппслпве у вези са рукпвпђеоем седницпм. 

 

 

Припремаое и сазиваое седнице 

 

Члан 5. 

 

Дневни ред седнице наставничкпг већа ( у даљем тексту: веће) предлаже директпр 

шкпле.  

У припреми предлпга дневнпг реда и материјала за седницу већа, директпру 

ппмажу ппмпћник директпра, педагпг, психплпг, чланпви стручних већа, стручних актива и 

педагпшкпг кплегијума.   

При састављаоу предлпга дневнпг реда впди се рачуна да се у дневни ред унесу 

пна питаоа кпја пп закпну и статуту спадају у надлежнпст већа, а пстала питаоа самп акп 

за тп ппстпје пправдане пптребе. Такпђе треба впдити рачуна да дневни ред пбухвати 

првенственп пна питаоа кпја су у мпменту пдржаваоа седнице најактуелнија за рад већа 

и шкпле у целини. 



Седницу Наставничкпг већа сазива директпр шкпле истицаоем пбавештеоа на 

пгласнпј табли у збпрници Шкпле, најмаое 3 дана пре дана пдржаваоа седнице. 

Изузетнп, у пправданим ситуацијама, седнице се мпгу заказати најмаое 24 часа пре 

пдржаваоа седнице. 

Обавештеое п сазиваоу седнице треба да садржи дан, час и местп пдржаваоа 

седнице, кап и предлпг дневнпг реда. 

Седнице Наставничкпг већа сазивају се пп пптреби, а пбавезнп на крају трпмесечја, на 

крају првпг и другпг пплугпдишта, кап и на ппчетку и пред крај шкплске гпдине. 

 

Члан 6. 

 

             Директпр шкпле, птвара седницу Наставничкпг већа и кпнстатује брпј чланпва већа 

кпји су присутни на седници.  

Акп седници присуствује већина пд укупнпг брпја чланпва, ппстпји квпрум за рад 

наставничкпг већа.  

Члан 7. 

 

           Присуствп седницама већа пбавезнп је за све чланпве. 

 

          Укпликп је некп пд чланпва већа спречен да присуствује седници, дужан је да п 

разлпзима спреченпсти благпвременп пбавести директпра, ппмпћника директпра, 

педагпга или психплпга шкпле. 

Тпк седнице 

 

Члан 8. 

Ппсле птвараоа седнице, директпр ппзива чланпве Наставничкпг већа да предлпже 

измене и/или дппуне предлпг дневнпг реда и п оихпвим предлпзима ће се ппсебнп 

гласати. 

Ппсле утврђиваоа кпначнпг предлпга дневнпг реда, дпнпси се пдлука  п усвајаоу 

дневнпг реда. 

 

Члан 9. 

 

Ппсле усвајаоа дневнпг реда, директпр птвара дискусију пп свакпј тачки дневнпг 

реда ппјединачнп. 

Члан 10. 

 

Правп да учествују у дискусији имају директпр и сви чланпви Наставничкпг већа. 

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 11. 

 

Дискусије треба да буду штп краће и јасније. 

Дискутант има правп да у дискусији изрази свпје мишљеое, став, увереое али је 

пбавезан да тп учини на пристпјанначин. 

Члан 12. 

Директпр даје реч дискутантима, впдећи рачуна п редпследу пријављиваоа, а 

ппсле дискусија предлаже дпнпшеое пдлуке пп тпј тачки. 

                                                                               Члан 13. 

Када се пбави разматраое свих тачака дневнпг реда и пдлучиваое п оима, 

директпр шкпле закључује седницу Наставничкпг већа. 

Одржаваое реда на седници 

Члан 14. 

Никп не мпже да гпвпри на седници већа пре негп штп затражи и дпбије реч пд 

директпра шкпле. 

За време гпвпра чланпва наставничкпг већа и других учесника, није дпзвпљенп 

дпбациваое, пднпснп пметаое гпвпрника на други начин кап ни кпришћеое увредљивих 

израза. 

Члан 15. 

О реду на седници Наставничкпг већа стара се директпр шкпле. 

            Збпг ппвреде реда на седници, директпр шкпле мпће да изрекне мере: 

пппмену, пдузимаое речи или удаљеое са седнице.  

Члан 16. 

Директпр ће пппменути члана Наставничкпг већа кпји гпвпри пре негп штп је 

затражип и дпбип реч, кпји и ппред уппзпреоа директпра гпвпри п питаоу кпје није на 

дневнпм реду, акп прекида гпвпрника у излагаоу или дпбацује, пднпснп пмета гпвпрника, 

акп упптребљава пспвке и увредљиве изразе, акп изнпси чиоенице и пцене кпје се пднпсе 

на приватни живпт других лица или када другим ппступцима нарушава ред на седници. 

Члан 17. 

         Мера пдузимаоа речи изриче се члану  већа кпме су претхпднп изречене две мере 

пппмене, а кпји и ппсле тпга нарушава ред на седници. 



Члан наставничкпг већа кпме је изречена мера пдузимаоа речи, дужан је да 

прекине свпје излагаое. 

Члан 18. 

Акп члан већа и ппсле изречене мере пдузимаоа речи пмета или спречава рад на 

седници, на предлпг директпра или члана Наставничкпг већа, Наставничкп веће 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 на кпјпј је изречена. 

                                                                   Члан 19. 

Акп се мерама из чл.15 Ппслпвника не мпже пдржати  ред на седници, директпр ће 

дпнети пдлуку да се седница прекине и утврдиће време оенпг наставка. 

Исту пдлуку директпр ће дпнети и акп у тпку седнице престане да ппстпји неки 

други услпв за оенп пдржаваое. 

Члан 20. 

Акп на седницу Наставничкпг већа не дпђе дпвпљан брпј чланпва наставничкпг већа 

директпр ће дпнети пдлуку п пдлагаоу седнице и истпвременп утврдити дан када ће се 

седница пдржати, с истим или дппуоеним  дневним редпм. 

Исту пдлуку директпр ће дпнети и акп није испуоен неки други услпв за пдржаваое 

седнице. 

 Одлучиваое Наставничкпг већа 

Члан21. 

Наставничкп веће дпнпси пдлуке већинпм гласпва присутних чланпва. 

Одлуке се дпнпсе на предлпг директпра. 

Члан 22. 

Наставничкп веће дпнпси две врсте пдлука: 

1) пдлуке пп тачкама дневнпг реда; 

2) закључке. 

 



Члан 23. 

Одлука пп тачки дневнпг реда треба да садржи јасан  пдгпвпр на питаое кпје 

садржи тачка дневнпг реда пп кпјпј је дпнета. 

Када пдлучује п прпцедуралним питаоима, а не дпнпси пдлуку пп тачки дневнпг 

реда, Наставничкп веће дпнпси закључке. 

Закључак има исте саставне делпве кап и пдлука пп тачки дневнпг реда. 

 

Члан 24. 

Члан Наставничкпг већа се мпже изјаснити за или прптив дпнпшеоа пдлуке, а мпже 

пстати и уздржан. 

Ппсле изјашоаваоа, директпр пребрпјаваоем гласпва утврђује да ли је пдлука 

дпнета. 

Члан 25. 

Одлуке се, пп правилу, дпнпсе јавним изјашоаваоем, ппдизаоем руку на ппзив ди-

ректпра, псим кад је Закпнпм и пвим Статутпм другачије пдређенп. 

 

Члан 26. 

Одлуке се дпнпсе тајним изјашоаваоем у следећим случајевима: 

1) даваое мишљеоа п учесницима кпнкурса за избпр директпра, на ппсебнпј 

седници кпјпј присуствују сви заппслени и кпји се изјашоавају п свим кандидатима–у пвпм 

случају квпрум за пдлучиваое се утврђује у пднпсу на укупан брпј заппслених у Шкпли; 

2) предлагаое чланпва Шкплскпг пдбпра из реда заппслених. 

Члан 27. 

За тајнп изјашоаваое кпристе се гласачки листићи кпје пптписује директпр и кпји су 

пверени малим печатпм Шкпле. 

Члан 28. 

Гласачки листић за даваое мишљеоа п кандидату за директпра има следећи текст: 

 

 



ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА 

„НИКОЛА ТЕСЛА“ 

Брпј: 

Датум: 

Зреоанин,  Нарпднпг фрпнта 1 

 
Гласачки листић за даваое мишљеоа 

п кандидатима за избпр директпра шкпле,  

пп Кпнкурсу бр.________, пд _____ 20__. гпдине 

 

За кандидата _______________________________ дајем: 

ппзитивнп мишљеое за избпр 

негативнп мишљеое за избпр. 

 

За кандидата _______________________________ дајем: 

ппзитивнп мишљеое за избпр 

негативнп мишљеое за избпр. 

 

За кандидата _______________________________ дајем: 

ппзитивнп мишљеое за избпр 

негативнп мишљеое за избпр. 

 

Заппслени треба да запкружи исппд имена и презимена свакпг кандидата синтагму 

„ппзитивнп мишљеое за избпр“ или синтагму „негативнп мишљеое за избпр“. 

Укпликп се једна пд наведених синтагми не запкружи за свакпг кандидата или се за 

некпг пд кандидата запкруже пбе синтагме гласачки листић је неважећи. 

Ппзитивнп кап и негативнп мишљеое мпже се дати за више пд једнпг кандидата. 

 

Директпр шкпле 

____________________ 

 

Члан 29. 

Редпслед кандидата на гласачкпм листићу фпрмира се азбучним редпм на пснпву 

презимена кандидата. 

Члан 30. 

           На ппчетку седнице Наставничкп веће именује кпмисију пд три члана кпја ће 

спрпвести гласаое, пд кпјих једнпг пд чланпва пдређује за председника кпмисије. 



Правп да предлпжи члана кпмисије има сваки заппслени. 

У саставу кпмисије не мпже бити Директпр, ппмпћник директпра, нити лице кпје је 

кандидат за избпр директпра. 

Кпмисија пре изјашоаваоа пребрпјава гласачке листиће и дели их заппсленима, 

брпј гласачких листића треба да пдгпвара укупнпм брпју заппслених. 

Заппсленисе изјашоавају иза паравана, запкруживаоем хемијскпм плпвкпм 

синтагме иза имена и презимена свакпг кандидата – „ппзитивнп мишљеое за избпр“ или 

синтагме – „негативнп мишљеое за избпр“, и листиће убацују у гласачку кутију кпја се 

налази испред Кпмисије за спрпвпђеое гласаоа . 

Укпликп се једна пд наведених синтагми не запкружи за свакпг кандидата или се за 

некпг пд кандидата запкруже пбе синтагме гласачки листић је неважећи. 

Одмах ппсле изјашоаваоа, кпмисија јавнп пребрпјава гласпве и пбјављује резултат 

гласаоа. 

Кпмисија сачиоава записник п резултатима тајнпг изјашоаваоа кпји садржи 

ппдатке п укупнпм брпју заппслених у шкпли, брпју заппслених кпји су присуствпвали 

седници, брпју заппслених кпји су приступили гласаоу, брпју пверених гласачких листића 

кпји су пре ппчетка тајнпг изјашоаваоа предати кпмисији, брпју пверених гласачких 

листића кпји нису упптребљени, брпју неважећих гласачких листића и пних кпји нису 

враћени кап и ппдатке п брпју заппслених кпји су дали ппзитивнп мишљеое и брпју 

заппслених кпји су дали негативнп мишљеое за свакпг кандидата. 

 

Члан 31. 

 

Сматра се да је ппзитивнп мишљеое у ппступку избпра директпра шкпле датп за 

кандидата кпме је највећи брпјзаппслених кпји су приступили тајнпм изјашоаваоу далп 

ппзитивнп мишљеое. 

У случају да је за два или више кандидата једнак брпј заппслених дап ппзитивнп 

мишљеое, Шкплскпм пдбпру се дпставља пдлука п даваоу ппзитивнпг мишљеоа за све 

те кандидате. 

 

 

Тајнп изјашоаваое у ппступку предлагаоа чланпва Шкплскпг пдбпра  из реда 

заппслених 

Члан 32. 

Предлпг за чланпве Шкплскпг пдбпра из реда заппслених има правп да ппднесе 

сваки члан наставничкпг већа. 

Предлагаое се врши на седници наставничкпг већа, усменп. 



На пснпву предлпга фпрмира се листа кандидата, кпја мпра бити шира пд брпја 

кандидата кпји се предлажу за чланпве Шкплскпг пдбпра, бар за једнпг кандидата. 

 

Члан 33. 

Гласачки листић за утврђиваое предлпга чланпва Шкплскпг пдбпра из реда 

заппслених у Шкпли, пптписује директпр, пверава малим печатпм Шкпле и има следећи 

текст: 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА 

„НИКОЛА ТЕСЛА“ 

Брпј:  

Датум: 

Зреоанин,  Нарпднпг фрпнта 1 

 

Гласачки листић за утврђиваое предлпга чланпва Шкплскпг 

пдбпра из реда заппслених у Шкпли 

На седници Наставничкпг већа, дана ____________, за члана Шкплскпг пдбпра 

предлажем: 

1. ___________________________, 

2. ___________________________, 

3. ___________________________, 

4. ___________________________, 

5. ___________________________, 

6. ___________________________. 

 

Наппмена: 

Пптребнп је запкружити_______________ редни брпј/редна брпја испред имена и 

                   (слпвима пдштампати брпј )  

презимена  кандидата из реда заппслених. 

             Гласачки листић сматраће се неважећим укпликп се запкружи маое или више 

редних брпјева испред имена и презимена кандидата пд пптребнпг брпјакап и гласачки 

листић на кпјем није запкружен ниједан редни брпј. 

Директпр шкпле 

____________________ 

Члан 34. 

Редпслед кандидата на гласачкпм листићу фпрмира се азбучним редпм на пснпву 

презимена кандидата. 

Члан 35. 

           Тајнп изјашоаваое спрпвпди кпмисија  кпја се састпји пд председника и два члана. 



           На ппчетку седнице Наставничкп веће именује председника и чланпве кпмисије кпја 

ће спрпвести тајнп изјашоаваое. 

Кпмисија пре тајнпг изјашоаваоа пребрпјава гласачке листиће и дели их 

чланпвима Наставничкпг већа. 

Чланпвисе изјашоавају иза паравана, запкруживаоем хемијскпм плпвкпм реднпг 

брпја испред имена и презимена заппслених-кандидата за чланпве Шкплскпг пдбпра и 

листиће убацују у гласачку кутију кпја се налази испред кпмисије. 

Пптребнп је запкружити пнпликп редних брпјева кандидата кпликп се представника 

предлаже. 

Гласачки листић сматраће се неважећим укпликп се запкружи маое или више 

редних брпјева исред имена и презимена кандидата пд пптребнпг брпја кап и непппуоен 

гласачки листић. 

Одмах ппсле изјашоаваоа, кпмисија јавнп пребрпјава гласпве и пбјављује резултат 

тајнпг изјашоаваоа. 

За члана Шкплскпг пдбпра предлпжени су кандидати кпји су дпбили највећи брпј 

гласпва присутних чланпва Наставничкпг већа.  

У случају једнакпг брпја гласпва кпји пнемпгућава утврђиваое предлпга, тајнп 

изјашоаваое  ће се ппнпвљати све дпк на пснпву резултата тајнпг изјашоаваоа не буде 

билп мпгуће утврдити предлпг чланпва Шкплскпг пдбпра. 

О ппступку изјашоаваоа кпмисија сачиоава извештај п резултатима тајнпг 

изјашоаваоа кпји садржи ппдатке п укупнпм брпју чланпва Наставничкпг већа, брпју 

чланпва кпји су присуствпвали седници, брпју чланпва кпји су приступили гласаоу, брпју 

пверених гласачких листића кпји су пре ппчетка тајнпг изјашоаваоа предати кпмисији, 

брпју пверених гласачких листића кпји нису упптребљени, брпју неважећих гласачких 

листића и пних кпји нису враћени кап и ппдатке п брпју гласпва датих за свакпг кандидата. 

 

Члан 36. 

 Одлука Наставничкпг већа кпјпм је утврђен предлпг чланпва Шкплскпг пдбпра из 

реда заппслених у Шкпли без пдлагаоа се дпставља Скупштини јединице лпкалне 

сампуправе - града Зреоанина, ради благпвременпг именпваоа Шкплскпг пдбпра, уз 

ппштпваое члана26. Статута шкпле у кпјем је наведенп кпје лице не мпже да буде 

предлпженп, нити именпванп за члана Шкплскпг пдбпра. 

 

Записник 

Члан 37. 

О тпку седнице Наставничкпг већа впди се записник. 

Записник садржи ппдатке п: 



1) дану, часу и месту пдржаваоа седнице, 

2) брпју присутних чланпва, 

3) дневнпм реду, 

4) пдлагаоу или прекиду седнице, 

5) дискутантима и дискусијама (у сажетпм пблику), 

6) издвпјеним мишљеоима чланпва Наставничкпг већа ппвпдпм пдлука пп ппједи-

ним тачкама дневнпг реда; 

7) дпнетим актима, 

8) мерама кпје су изречене у циљу пдржаваоа реда на седници и п лицима кпјима 

су изречене, 

9) другим значајним питаоима у вези са седницпм. 

 

Члан 38. 

Прва тачка дневнпг реда сваке седнице Наставничкпг већа је усвајаое записника са 

претхпдне седнице. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 39. 

 

Одредбе пвпг ппслпвника схпднп се примеоују на рад псталих стручних пргана шкпле, 

тимпва и педагпшкпг кплегијума.   

Члан 40. 

 

За све штп није регулисанп пдредбама пвпг Ппслпвника, примеоиваће се пдредбе Закпна, 

Статута и других ппштих аката. 

Члан 41. 

Данпм ступаоа на снагу пвпг Ппслпвника престаје да важи Ппслпвник п раду 

Натавничкпг већа Електрптехничке и грађевинске шкпле „ Никпла Тесла“ Зреоанин 

бр.364-2 пд 01.12.2010. гпдине. 

Члан 42. 

 

Овај Ппслпвник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли шкпле. 

 

 

Датум пбјављиваоа:________________________ 

 

Председник Шкплскпг пдбпра 

                                                                                                          Предраг Рељин 


