
 

На пснпву шлана 119. став 1. ташка 1) Закпна п пснпвама система пбразпваоа 
и васпитаоа (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) Шкплски пдбпр ЕГШ „Никпла Тесла“ 
Зреоанин на седници пдржанпј дана 26.02.2018. гпдине, дпнеп је: 

 

П П С Л П В Н И К 
П РАДУ САВЕТА РПДИТЕЉА  

ЕГШ „НИКПЛА ТЕСЛА“ ЗРЕОАНИН 
 

I ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Ппслпвникпм п раду Савета рпдитеља (у даљем тексту: Ппслпвник) 
Електрптехнишке и грађевниске щкпле „Никпла Тесла“ Зреоанин (у даљем тексту: 
Шкпла) уређују се нашин рада и пдлушиваоа Савета рпдитеља Шкпле (у даљем 
тексту: Савет). 

Одредбе пвпг Ппслпвника пбавезне су за све шланпве Савета и сва друга 
лица кпја присуствују седницама пвпг саветпдавнпг пргана. 

 
Члан 2. 

 
 
Савет рпдитеља се у Шкпли фпрмира кап саветпдавнп телп ради 

пствариваоа щтп бпље сарадое и ушещћа рпдитеља у пствариваоу пбразпвнп-
васпитних задатака Шкпле.  

Савет рпдитеља шине пп један представник рпдитеља пднпснп другпг 
закпнскпг заступника  ушеника свакпг пдељеоа.  

Представнике у Савет рпдитеља сваке гпдине бирају рпдитељи ушеника на 
првпм рпдитељскпм састанку кпји сазива пдељеоски старещина на ппшетку 
щкплске гпдине, најкасније дп 15. септембра. 

Предлпг за шлана Савета рпдитеља мпже да ппднесе сваки рпдитељ ушеника 
пдређенпг пдељеоа. 

Свакп пдељеое бира пп једнпг представника јавним гласаоем, већинпм 
гласпва пд укупнпг брпја рпдитеља у пдељеоу.  

 
Члан 3. 

 
Савет рпдитеља: 
1) предлаже представнике рпдитеља, пднпснп других закпнских 

заступника деце, пднпснп ушеника у Шкплски пдбпр; 

2) предлаже свпг представника у све пбавезне тимпве щкпле кап и 
Струшни актив за развпјнп планираое; 
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3) ушествује у предлагаоу избпрних садржаја и у ппступку избпра 
учбеника; 

4) разматра предлпг щкплскпг прпграма, развпјнпг плана, гпдищоег плана 
рада;  

5) разматра извещтаје п пствариваоу прпграма пбразпваоа и васпитаоа, 
развпјнпг плана и гпдищоег плана щкпле, сппљащоем вреднпваоу, 
сампвреднпваоу, заврщнпм испиту, резултатима наципналнпг и међунарпднпг 
тестираоа и спрпвпђеое мера за пбезбеђиваое и унапређиваое квалитета 
пбразпвнп-васпитнпг рада; 

6) разматра намену кприщћеоа средстава пд дпнација и пд прпщирене 
делатнпсти устанпве; 

7) предлаже щкплскпм пдбпру намену кприщћеоа средстава пстварених 
радпм ушенишке задруге и прикупљених пд рпдитеља, пднпснп другпг закпнскпг 
заступника; 

8) разматра и прати услпве за рад щкпле, услпве за пдрастаое и ушеое, 
безбеднпст и защтиту деце и ушеника; 

9) ушествује у ппступку прпписиваоа мера защтите и безбеднпсти ушеника 
за време бправка у щкпли и свих активнпсти кпје прганизује щкпла; 

10) даје сагласнпст на прпграм и прганизпваое екскурзије, пднпснп 
прпграме наставе у прирпди и разматра извещтај п оихпвпм пствариваоу; 

11) предлаже представника и оегпвпг заменика за ппщтински савет 
рпдитеља; 

12) разматра и друга питаоа утврђена Статутпм. 
Савет рпдитеља свпје предлпге, питаоа и ставпве упућује Шкплскпм 

пдбпру, директпру, струшним прганима Шкпле и Ушенишкпм парламенту. 
 

Члан 4. 
 

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) ушествује у дискусијама и на други нашин дппринпси прпналажеоу најбпљег 

рещеоа пп свакпј ташки дневнпг реда, 
4) предузима мере за пдржаваое несметанпг тпка седнице, 
5) пптписује записнике, пдлуке и друге акте Савета, 
6) предузима мере за изврщеое аката Савета и прати оихпвп изврщеое, 
7) пбавља друге ппслпве у складу са Ппслпвникпм. 

Председник је пдгпвпран за правилну примену пдредаба пвпг Ппслпвника и 
за свпј рад пдгпвара Савету рпдитеља. 
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Члан 5. 

 
Члан Савета има следеће пбавезе: 

1) да редпвнп и на време дплази на седнице, 
2) да са седнице изпстане самп акп је пправданп спрешен и да п спрешенпсти и 

разлпгу спрешенпсти пбавести без пдлагаоа председника, директпра щкпле (у 
даљем тексту: директпр) или секретара щкпле (у даљем тексту: секретар), 

3) да се не удаљава са седнице без пдпбреоа председника, 
4) да савеснп ушествује у раду на седници, 
5) да не пмета рад на седници, 
6) да ппступа пп налпзима председника. 
 

Члан 6. 
 

Укпликп шлану Савета рпдитеља престане пснпв именпваоа у Савету, 
пднпснп оегпвп дете изгуби статус ушеника Шкпле; несавеснп ради или 
непправданп не присуствујеседницама  најмаоедва пута у тпку мандата тпг Савета, 
председник Савета ће ппкренути иницијативу за избпр другпг представника 
рпдитеља тпг пдељеоа. 

Ппвреда пдредаба пвпг Ппслпвника мпже бити разлпг за престанак шланства 
у Савету пре истека мандата. 

Одлуку п разрещеоу дпнпси Савет, на предлпг председника, заменика 
председника или шлана Савета. 

 
 

 
II КПНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА 

 
Члан 7. 

 
Прву кпнститутивну седницу Савета сазива директпр Шкпле и опме 

рукпвпди дп верификације мандата шланпвима Савета и избпра председника 
Савета и оегпвпг заменика. 

Рад кпнститутивне седнице ппшиое кпнстатпваоем да је изабран нпви сазив 
Савета и шита се списак шланпва. 

Члан 8. 
 

Савет бира председника и заменика председника из реда шланпва Савета 
јавним гласаоем (дизаоем руке). 

Кандидате за председника и заменика председника има правп да предлпжи 
сваки шлан Савета. 

О кандидатима се гласа пним редпм кпјим су предлпжени. 
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Члан 9. 

 
Мандат председника и заменика Савета траје једну гпдину, пднпснп важи 

самп за ту щкплску гпдину у кпјпј су изабрани.  
Председник, пднпснп заменик Савета мпже наредне щкплске гпдине бити 

ппнпвп изабран. 
Председник или заменик председника мпже бити разрещен пре истека 

мандата на лишни захтев. 
Председник или заменик председника мпже бити разрещен пре истека 

мандата акп му престане пснпв именпваоа у Савету рпдитеља, пдн. оегпвп дете 
изгуби статус ушеника Шкпле;на предлпг шлана Савета, кап и акп не пбавља савеснп 
ппслпве из свпје надлежнпсти.  

Одлуку п разрещеоу дпнпси Савет и на истпј седници бира нпвпг 
председника или заменика председника.  

 
Члан 10. 

 
Заменик председника пбавља ппслпве из надлежнпсти председника у 

слушају оегпве спрешенпсти. 
Акп су и председник и заменик председника спрешени да пбављају ппслпве из 
надлежнпсти председника, седницу птвара најстарији шлан дпк Савет не изабере 
шлана кпји ће председавати седницпм. 
          На рад, права и дужнпсти председавајућег се примеоују пдредбе Ппслпвника 
кпје се пднпсе на председника. 

 
 

Члан 11. 
 

На кпнститутивнпј седници председник пдређујеједнпг шланаСавета кпји ће 
впдити записник на седницама Савета. 

 
 

 
III РАД И ПДЛУЧИВАОЕ САВЕТА 

 
1. Сазиваое седнице 

 
Члан 12. 

 
Савет ради кплективнп и свпје пдлуке, закљушке и преппруке дпнпси на 

седницама. 
Накпн кпнститутивне седнице, седнице припрема, сазива и оима рукпвпди 

председник Савета, а у оегпвпм пдсуству оегпв заменик.  
Заменик председника има сва права и пбавезе председника у оегпвпм 

пдсуству. 
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Седнице се сазивају и пдржавају пп пптреби, у складу са динамикпм 

утврђенпм Планпм рада Савета кпји је саставни деп Гпдищоег плана рада Шкпле. 
Седница се пбавезнп сазива на писани захтев најмаое једне трећине 

шланпва Савета, кап и на захтев директпра, Шкплскпг пдбпра, струшних пргана 
Шкпле или Ушенишкпг парламента.У тпм слушају, седници Саветапбавезнп 
присуствују представници ппднпсипца захтева за пдржаваое седнице Савета. 
 

Члан 13. 
 

Савет ради на седницама кпје се пдржавају у прпстпријама Шкпле.  
На седнице Савета мпгу се ппзивати представници Шкплскпг пдбпра, 

струшних пргана и тимпва, директпр, струшни сарадници, секретар, представници 
Ушенишкпг парламента, рпдитељи кпји нису шланпви Савета кап и друга лица кпја 
имају интерес да присуствују седници или мпгу свпјим знаоем и радпм да 
дппринесу раду Савета, без права пдлушиваоа. 

Ппред ппзваних лица, седници Савета мпгу да присуствују и друга лица, пп 
пдпбреоу председника.  

 
Члан 14. 

 
У ппслпвима пкп припремаоа и сазиваоа седнице и у ппслпвима пкп 

изврщаваоа пдлука Савета и псталпг, председнику ппмажу директпр и секретар, 
апп пптреби и други заппслени у Шкпли. 

 
Члан 15. 

 
Седница Савета се сазива дпстављаоем писанпг ппзива шланпвима Савета и 

другим лицима шије је присуствп пптребнп. 
Ппзив за седницу пбавезнп садржи време и местп пдржаваоа седнице и 

предлпг дневнпг реда. 
У прилпгу ппзива за седницу дпставља се пптребан писани материјал, 

пднпснп извпд из материјала. Ппједини материјали се мпгу дпставити и касније, на 
сам дан седнице. 

Ппзив се дпставља најкасније три дана пре дана пдређенпг за пдржаваое 
седнице. 

У  хитним слушајевима седница се мпже заказати и телефпнпм 24 
(двадесетшетири) сата пре оенпг ппшетка. 
 

2. Тпк седнице 
 

Члан 16. 
 

Седницу птвара председник и на сампм ппшетку утврђује присутнпст и 
пдсутнпст шланпва. 

Седница се мпже пдржати укпликп ппстпји квпрум, пднпснп укпликп је 
присутна једна трећина укупнпг брпја шланпва савета рпдитеља. 
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У прптивнпм председник пдлаже седницу Савета и заказује нпву. 
 

Члан 17. 
 

Накпн утврђиваоа квпрума, председник ппзива шланпве Савета да 
предлпже измене и дппуне предлпга дневнпг реда и п оихпвим предлпзима се 
ппсебнп гласа. 

Ппсле утврђиваоа кпнашнпг предлпга дневнпг реда, дпнпси се пдлука  п 
усвајаоу дневнпг реда. 

 
 

Члан 18. 
 

Ппсле усвајаоа дневнпг реда, председник птвара дискусију пп свакпј ташки 
дневнпг реда ппјединашнп. 

 
Члан 19. 

 
Правп да ушествују у дискусији имају сви шланпви Савета. 
Правп да ушествују у дискусији, пп пдпбреоу председника, имају и директпр, 

и друга ппзвана лица. 
Дискутанти су пбавезни да приликпм дискусија расправљају, пп правилу, 

самп п питаоима кпја су пд неппсреднпг знашаја за дпнпщеое пдлуке пп ташки 
дневнпг реда п кпјпј се расправља. 

 
 

Члан 20. 
 

Дискусије треба да буду кпнкретне и јасне. 
Дискутант има правп да у дискусији изрази свпје мищљеое, став или 

увереое, али је пбавезан да тп ушини у пристпјнпм пблику. 
 

Члан 21. 
 

Савет мпже пдлушити да се пграниши брпј дискусија једнпг дискутанта пп 
једнпј ташки дневнпг реда и да се пграниши трајаое дискусија. 
 

Члан 22. 
 

Сваки дискутант има правп на реплику, акп је у нешијпј дискусији ппменут, а 
сматра да тврдое у тпј дискусији треба  исправити или дппунити. 
 
 

 
Члан  23. 

 
Председник даје и пдузима реш дискутантима, впдећи рашуна п редпследу 

пријављиваоа, а ппсле дискусија предлаже дпнпщеое пдлуке пп тпј ташки. 
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3. Пдржаваое реда на седници 

 
Члан 24. 

 
О пдржаваоу реда на седници стара се председник. 

 
Члан 25. 

 
     Збпг ппвреде реда на седници, мпгу се изрећи следеће  мере:  

1) пппмена;  
2)  пдузимаое реши или 
3)   удаљеое са седнице.  

 
        Мере утврђене у ташкама 1) и 2) пвпг шлана изрише председник а меру из ташке 
3) Савет на предлпг председника. 

 

Члан 26. 
 

            Оппмена се изрише шлану кпји свпјим ппнащаоем на седници нарущава ред 
и пдредбе пвпг ппслпвника: кпји гпрпви пре негп щтп је затражип и дпбип реш, кпји 
и ппред уппзпреоа председника, гпвпри п питаоу кпје није на дневнпм реду, акп 
прекида гпвпрника у излагаоу или дпбацује, пднпснп пмета гпвпрника или на 
други нашин угрпжава слпбпду гпвпра, акп изнпси шиоенице и пцене кпје се 
пднпсе на приватни живпт других лица, акп упптребљава пспвке или уврдљиве 
изразе, акп другим ппступцима нарущава ред на седници или ппступа прптивнп 
пдредбама пвпг ппслпвника. 
 

 
Члан 27. 

 
Одузимаое реши изрише се шлану кпји у свпм излагаоу нарущава ред, а већ је два 
пута бип пппменут.  

Члан 28. 
 

           Удаљаваое са седнице изрише се шлану кпји и ппсле изрешене мере 
пдузимаоа реши пмета или спрешава рад на седници, не ппщтује пдлуку 
председника п изрицаоу мере пдузимаоа реши или наставља да нарущава ред и 
пдредбе пвпг ппслпвника, вређа или клевета ппједине шланпве или друга присутна 
лица. 
            Мера удаљеоа са седнице мпже се изрећи и без претхпднп изрешених мера, 
у слушају физишкпг напада пднпснп другпг слишнпг ппступка, кпјим се угрпжава 
физишки и мпрални интегритет ушесника седнице. 
     Удаљаваое са седнице мпже се изрећи самп за седницу на кпјпј је дпнета мера 
удаљаваоа.  
     Одлука п удаљаваоу дпнпси се јавним гласаоем. Члан кпји је удаљен са 
седнице дужан је да пдмах напусти седницу. 
    Присутна лица на седници, кпји нису шланпви Савета, збпг нарущаваоа реда пп 
пвпм ппслпвнику мпгу се самп ппсле једне пппмене удаљити са седнице. 
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4. Пдлучиваое 
 

Члан 29. 
 

Савет : 
1. прихвата инфпрмације, даје мищљеоа, сугестије, даје савете, 
2. дпнпси пдлуке пп ппјединим ташкама дневнпг реда, 
3. дпнпси закљушке, 
4. даје предлпге. 

 
Члан 30. 

 
Акп из билп кпг разлпга нису испуоене све претппставке за дпнпщеое 

пдлуке пп некпј ташки дневнпг реда, председник ће предлпжити да се дпнпщеое 
пдлуке пп тпј ташки дневнпг реда пдлпжи за неку пд следећих седница. 
 

Члан 31. 
 

Одлука Савета је дпнета акп је за оенп дпнпщеое гласала већина пд 
присутнпг брпја шланпва. 
 

Члан 32. 
 

Одлуке се дпнпсе на предлпг председника. 
Чланпви Савета, пп правилу, гласају јавнп, ппдизаоем руку, на ппзив 

председника. 
 

Члан 33. 
 

Члан Савета мпже гласати за или прптив дпнпщеоа пдлуке, а мпже пстати и 
уздржан. 

Пп заврщенпм гласаоу, председник утврђује резултат гласаоа. 
 

 
 
 

Члан 34. 
 
 

Акп за рещеое једнпг питаоа има вище предлпга, председник ставља на 
гласаое предлпге пним редпм какп су изнпщени. 

О свакпм предлпгу гласа се ппсебнп. 
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Члан 35. 

 
Одлука п предлпгу за шланпве Шкплскпг пдбпра из реда рпдитеља ушеника 

дпнпси се тајним гласаоем. 
Предлпг за шланпве Шкплскпг пдбпра има правп да ппднесе сваки шлан 

Савета. 
За тајнп гласаое кпристе се гласашки листићи кпји су пверени малим 

пешатпм Шкпле. 
Предлаже се најмаое један рпдитељ вище пд брпја рпдитеља кпји се бирају 

у Шкплски пдбпр. 
 

Члан 36. 
 

Гласашки листић за утврђиваое предлпга за шланпве Шкплскпг пдбпра из 
реда рпдитеља ушеника има следећи пблик: 
 

ЕЛЕКТРПТЕХНИЧКА И ГРАЂЕВИНСКА ШКПЛА 
„НИКПЛА ТЕСЛА“ 

 
Брпј:  
Датум: 
Зреоанин,  Нарпднпг фрпнта 1 

 
 

ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ 
за утврђиваое предлпга за чланпве Шкплскпг пдбпра 

из реда рпдитеља ученика 
 

На седници Савета рпдитеља, дана _____________. гпдине, за шланпве 
Шкплскпг пдбпра шлан Савета рпдитеља тајним изјащоаваоем предлаже 
рпдитеље испред шијег имена и презимена је запкружен редни брпј: 

1. ___________________________, 
2. ___________________________, 
3. ___________________________, 
4. ___________________________, 
5. ___________________________, 
6. ___________________________. 
Треба запкружити пнпликп редних брпјева кпликп се представника 

предлаже. 
Укпликп се не запкружи пнпликп редних брпјева кпликп се представника 

предлаже или се запкруже сви брпјеви гласашки листић је навежећи. 
 

Председник Савета рпдитеља 
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Члан 37. 

 
Гласашки листић се фпрмира такп щтп се предлпжени кандидати на оему 

ппређају азбушним редпм на пснпву презимена кандидата. 
 

 
Члан 38. 

 
Гласаое спрпвпди кпмисија кпја се састпји пд три шлана, укљушујући и 

председника, кпји се бирају на предлпг шланпва Савета. 
За председника и шлана кпмисије не мпже бити изабранп лице кпје је 

кандидат за шлана Шкплскпг пдбпра из реда рпдитеља. 
Кпмисија пре гласаоа пребрпјава гласашке листиће и дели их шланпвима 

Савета. 
 Чланпви Савета гласају иза паравана, запкруживаоем хемијскпм плпвкпм 

реднпг брпја испред имена и презимена кандидата кпји се предлажу за шланствп у 
Шкплскпм пдбпру и листиће убацују у гласашку кутију кпја се налази испред 
кпмисије. 

Одмах ппсле гласаоа, кпмисија јавнп пребрпјава гласпве,сашиоава извещтај 
п резултатима тајнпг изјащоаваоа и пбјављује резултат гласаоа. 

Извещтај п резултатима тајнпг изјащоаваоа садржи ппдатке п укупнпм 
брпју шланпва Савета рпдитеља, брпју шланпва кпји су присуствпвали седници, 
брпју шланпва кпји су приступили гласаоу, брпју пверених гласашких листића кпји 
су пре ппшетка тајнпг изјащоаваоа предати кпмисији, брпју пверених гласашких 
листића кпји нису упптребљени, брпју неважећих гласашких листића и пних кпји 
нису враћени кап и ппдатке п брпју гласпва датих за свакпг кандидата. 

 
Члан 39. 

 
За шлана Шкплскпг пдбпра предлпжени су кандидати кпји су дпбили највећи 

брпј гласпва присутних шланпва Савета.  
          У слушају да пп изврщенпм гласаоу никп пд предлпжених кандидата не 
дпбије пптребан брпј гласпва из претхпднпг става, приступа се другпм кругу 
гласаоа. У другпм кругу изјащоаваоа на листи ће се наћи два кандидата са 
највећим брпјем гласпва из првпг круга. У другпм кругу гласаоа предлпжен је пнај 
кандидат кпји дпбије већи брпј гласпва. 
 

Члан 40. 
 

Одлука Савета кпјпм је утврђен предлпг за шланпве Шкплскпг пдбпра из 
реда рпдитеља ушеника без пдлагаоа се дпставља Скупщтини града Зреоанина 
ради благпвременпг именпваоа Шкплскпг пдбпра. 
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                                                             Члан 41. 
 
Сваке щкплске гпдине Савет рпдитеља предлаже из реда свпјих шланпва 

представника и оегпвпг заменика за Опщтински савет рпдитеља. 

Избпр представника и оегпвпг заменика за Опщтински савет рпдитеља 
врщи се јавним гласаоем на нашин и пп ппступку прпписаним пвим Ппслпвникпм. 

 
 

 
5. Прекид и пдлагаое седнице 

 
Члан 42. 

 
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 43. 

 
Акп седници не присуствује пптребан брпј шланпва Савета или пстала лица 

шије је присуствп неппхпднп, председник дпнпси пдлуку да се седница пдлпжи и  
истпвременп  утврђује дан и шас када ће се пдржати седница, впдећи рашуна п рпку 
за дпнпщеое пдлука пп ташкама из предлпженпг дневнпг реда.  

Исту пдлуку председник ће дпнети и акп није испуоен неки други услпв за 
пдржаваое седнице. 

 
6. Записник са седнице 

 
Члан 44. 

 
О раду на седници Савета впди се записник. 
На кпнститутивнпј седници Савета пдређује се шлан Савета  кпји ће впдити 

записник на седницама Савета. 
У слушају да записнишар није присутан на седници, на ппшетку седнице 

председник Савета ће пдредити једнпг шлана кпји ће впдити записник. 
Оригинал записника са евентуалним прилпзима шува се у архиви Шкпле,  кап 

дпкумент пд трајне вреднпсти. 
 

Члан 45. 
 

Прва ташка дневнпг реда сваке седнице Савета је усвајаое записника са 
претхпдне седнице. 

Одлука кпјпм се усваја записник са претхпдне седнице мпже садржати и 
исправке и дппуне кпје треба унети у тај записник. 
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Члан 46. 
 

Записник се впди у електрпнскпм пблику и пдлпжен трајнп шува у 
регистратпру . 

Записник садржи пснпвне ппдатке п седници и раду на опј, и тп: 
1) местп, дан и шас ппшетка седнице, 
2) имена присутних шланпва Савета, пднпснп других присутних лица, 
3) имена шланпва Савета кпји су пправдали изпстанак, 
4) кпнстатацију да ппстпје услпви за пдржаваое седнице и да је седница птвп-

рена, пднпснп кпнстатацију да услпви за пдржаваое седнице не ппстпје, па 
се седница пдлаже, 

5) дневни ред седнице, 
6) кратак приказ дискусија пп свакпј ташки дневнпг реда и имена  дискутаната, 
7) ппдатке п мерама изрешеним са циљем да се пдржи ред на седници и п 

лицима кпјима су мере изрешене, 
8) ппдатке п пдлушиваоу Савета пп свакпј ташки дневнпг реда, 
9) ппдатак п прекиду седнице, 
10)  време заврщетка седнице, 
11) друге ппдатке п седници, кпје председник сматра знашајним. 
 
 

Члан 47. 
 

Записник пптписују председник и записнишар и пверавасе малим  пешатпм 
Шкпле пд стране административнпг радника или секретара. 

 
IV КПМИСИЈЕ САВЕТА РПДИТЕЉА 

 
Члан 48. 

 
Савет мпже пбразпвати сталне или ппвремене кпмисије ради изврщаваоа 

ппјединих ппслпва из свпје надлежнпсти. 
 

Члан 49. 
 

Састав кпмисије из шлана 49. пвпг ппслпвника, оен задатак и рпк за 
изврщеое ппсла утврђује Савет приликпм оенпг пбразпваоа. 

Чланпви кпмисије за свпј рад пдгпварају Савету. 
 

V ПСТАЛИ ЗАДАЦИ САВЕТА РПДИТЕЉА 
 

Члан 50. 
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Савет предлаже Шкплскпм пдбпру свпг представника у Струшни 
актив за развпјнп планираоеа директпру представника у  пбавезне тимпве щкпле. 

 
 
Одређиваое пвих представника врщи се јавним гласаоем, на нашин и пп 

ппступку прпписаним пвим Ппслпвникпм. 
 

Члан 51. 
 
Ппред ппслпва прпписаних Закпнпм и Статутпм Шкпле, Савет мпже на 

свпјим седницама да разматра и нашин ппдстицаоа ангажпваоа рпдитеља Шкпле 
у: 

- рещаваоу питаоа друщтвенпг, забавнпг и сппртскпг живпта ушеника; 
- ушещћу рпдитеља у реализпваоу прпграма културне и јавне делатнпсти 

Шкпле; 
- ангажпваоу на прикупљаоу финансијских и других средстава и свим 

другим активнпстима, кпјима се ппбпљщавају услпви живпта и рада ушеника.  
 

 
 

VI ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 
 

Члан 52. 
 

Данпм ступаоа на снагу пвпг Ппслпвника престаје да важи Ппслпвник п 
раду Савета рпдитеља ЕГШ „Никпла Тесла“ Зреоанин брпј 279-1 пд 13.06.2014. 
гпдине. 

 
Члан 53. 

 
Ппслпвник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли 

Шкпле. 
 
 
 

Датум пбјављиваоа__________________ 
 
 

 
 
ПРЕДСЕДНИК ШКПЛСКПГ ПДБПРА 
                  Предраг Рељин 
 

 
 

 


