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На основу члана 119. став 1. тачка 1, („Службени гласник РС” 88/2017и 27/2018 –др.закон) и 

члана 110. став 1. тачка 1. Статута школе,( дел.бр. 199 од 1.3.2018.г.) Школски 

одбор Основне школе „Данило Киш“ , Београд на седници одржаноj 25.10 2018.. 

године, донео jе:  

 

П О С Л О В Н И К  

О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим Пословником уређује се начин рада и одлучивања Наставничког већа Основне школе 

„Данило Киш ” (у даљем тексту: веће). 

Одредбе овог пословника обавезне су за све чланове већа и друга лица која присуствују 

седницама већа. 

Члан 2. 

Веће врши послове утврђене Законом о основама система образовања и васпитања (даље: 

закон) и Статутом школе. 

Члан 3. 

Веће чине наставници и стручни сарадници. Поред лица која имају право да присуствују 

седницама (педагошки асистент), седници већа могу да присуствују и друга лица, по 

одобрењу Директора. 

Члан 4. 

Наставничко веће чине наставници и стручни сарадници. 

 Наставничко веће обавља следеће послове: 

1. стара се о остваривању циљева и  исхода образовања и васпитања 

2. координира и усмерава рад свих стручних тела и наставника на унапређивању 

и осавремењивању образовно васпитног рада применом нових метода и облика 

рада и коришћења наставних средстава. 

3. утврђује програм сталног усавршавања наставника,стручних сарадника и 

сарадника у настави и стара се о остваривању тог програма, 

4. анализира стање опремљености појединих области опремом и наставним 

средствима као и степен њихове употребе у процесу васпитно образовног рада, 

5. утврђује программера на увођењу иновација у наставу и у образовно–васпитни 

процес, 

6. врши избор наставних облика  и метода рада,употребе наставнихсредстава и 

друго, 

7. стара се о   организацији образовно-васпитног рада у Школи, 

8. разрађује и реализује наставни план и програм, 

9. учествује  у припреми наставног плана и програма, 

10. разматра укупне резултате образовно–васпитног рада школе иодлучује о 

мерама за унапређивање тог рада, а посебно успеха ученика, 

11. учествује у формирању одељења, броју  ученика у  одељењима,  броју 

васпитних група продуженог боравка и распоред одељења по сменама, 

12. предлаже одељењске старешине и руководиоце одељенских већа, 

13. утврђује распоред часова редовне наставе и осталих видова образовног рада на 

предлог директора, 
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14. даје предлог за рсподелу послова и задужења наставника у оквиру 40 часовне 

радне недеље, 

15. утврђује поделу предмета на наставнике на предлог директора и стручних 

актива, 

16. информише се о одлуци одељенског већа о  превођењу ученика другог и трећег 

разреда у наредни разред, 

17. доноси одлуку о ослобађању ученика са наставе физичког васпитања на 

предлог лекара, 

18. сарађује са родитељима ученика и пружа им стручну помоћ у циљу 

јединственог васпитног деловања породице и школе, 

19. анализира рад ученичких организација и њиховог доприноса остваривању 

задатака Школе, 

20. доноси план извођења ученичких екскурзија, посета, излета и других 

активности у складу посебним законским прописима, по прибављеном 

мишљењу Савета родитеља, разматра и усваја извештаје о изведеним 

екскурзијама и др. 

21. одобрава одсуство ученицима преко десет  наставних дана непрекидно у 

оправданим ситуацијама, 

22. разматра извештај са поправних и разредних испита, 

23. додељује  дипломе и похвале ученицима, 

24. изриче васпитно дисциплинску меру укор Наставничког већа ученицима за 

учињену тежу повреду обавезе ученика; 

25. одлучује о премештају ученика у другу школу  због учињене теже повреде 

обавезе ученика утврђене Законом и у складу са Законом ; 

26. разматра учешће ученика на такмичењима и постигнуте резулате, 

27. прати рад и постигнуте резултате ученика на крају класификационих периода , 

28. разматра рад и постигнуте резултате рада стручних органа, наставника, 

стручних сарадника , 

29. именује чланове  Стручног актива за развој школског плана 

30. предлаже тајним изјашњавањем три члана за Школски одбор из реда 

запослених, 

31. предлаже Школском одбору мере за побољшање материјалних услова рада 

Школе ради потпунијег остваривања васпитно образовног процеса, 

32. разматра  извештај директора Школе о остваривању Годишњег плана, 

оствареном педагошко инструктивном увиду и надзору, и о предузетим мерама 

за унапређивање васпитно образовног рада и отклањање уочених недостатака, 

33. даје мишљење Школском одбору о кандидатима за избор директора Школе, 

34. врши друге послове одређене Законом и Статутом Школе. 

35. одређене Законом и овим статутом . 

 

Члан 5. 

За свој рад веће одговара Директору школе. 

II СЕДНИЦЕ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

1. ПРИПРЕМАЊЕ СЕДНИЦА 

Члан 6. 

Веће ради на седницама које сазива Директор. 

Седнице већа се одржавају у просторијама школе. 
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Седнице већа одржавају се према динамици одређеној Програмом рада већакоји је саставни 

део Годишњег плана рада школе. 

Члан 7. 

Седница већа може да се одржи ако је присутно више од половине од укупног броја 

наставника и стручних сарадника који су у радном односу у школи на неодређено или 

одређено време. 

Веће се сазива истицањем обавештења на огласну таблу школе, које садржи дан, час и место 

одржавања седнице, као и предлог Дневног реда. 

Ванредне седнице већа се сазивају по потреби. 

Директор је обавезан да закаже седницу већа на захтев најмање једне трећинечланова већа, 

као и на захтев Школског одбора, Савета родитеља или Ученичког парламент 

Члан 8. 

При састављању предлога дневног реда води се рачуна о следећем: 

- да се у дневни ред унесу првенствено она питања која по Закону и Статуту спадају у 

надлежност већа, а остала питања само ако за то постоји оправдана потреба; 

- да дневни ред обухвати првенствено она питања која су у моменту одржавања 

седниценајактуелнија за рад већа и школе у целини; 

- да дневни ред не буде сувише обиман да би се све предвиђене тачке дневног реда могле 

обрадити на тој седници; 

У састављању предлога дневног реда и припреми материјала за седнице већа, Директору 

помажу секретар школе, стручни сарадници, а по потреби и чланови већа и других служби. 

2. РАД НА СЕДНИЦИ 

Члан 9. 

Седницама обавезно присуствују сви чланови већа. 

 

Члан 10. 

Члан већа има права и дужности: 

- да присуствује седници већа и активно учествује у његовом раду; 

- да у случају спречености да присуствује седници већа о томе обавести директора 

илипомоћника директора; 

- да на седници већа даје предлоге за доношење одлука и закључака; 

- врши и друга права и дужности које проистичу из одредаба статута и других општих 

аката. 

Члан 11. 

Директор, односно председавајући , стара се да се рад на седници већаправилно одвија и 

оджава ред на седници. 

Директор има следећа права и дужности: 

- утврђује испуњеност услова за одржавање седница и отвара седницу већа; 

- доноси одлуку о одлагању или прекиду седнице; 
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- стара се да се рад на седници већа одвија према утврђеном дневном реду; 

- даје реч члановима и осталим учесницима на седници већа; 

- предлаже доношење одлука, закључака, заузимање ставова, давање мишљења и сл; 

- у оправданим случајевима одобрава појединим члановима већа напуштање седница; 

- потписује донете одлуке, односно закључке; 

- даје и одузима реч и стара се о несметаном току седнице; 

- предузима мере у случају нарушавања реда на седници; 

- предузима мере за извршавање одлука већа; 

- закључује седницу; 

- врши и друге послове у складу са одредбама закона, статута и других општих аката 

школе. 

Члан 12. 

Пошто утврди да седници присуствује већина од укупног броја чланова већа,директор 

констатује да веће може да почне са радом. 

У противном, одлаже седницу и заказује нову одмах, ауколико није могуће у року од три 

дана. 

Члан 13. 

Пошто је дневни ред усвојен, директор проглашава утврђени дневни ред ииздаје налог да се 

то констатује у записнику. 

Пре преласка на дневни ред доноси се одлука о усвајању записника сапретходне седнице. 

Члан 14. 

Сваки члан већа има право да предложи измене и допуне дневног реда и оњима се мора 

одлучивати пре преласка на дневни ред. 

Члан већа који жели да учествује у дискусији мора подизањем руке дазатражи одобрење од 

председавајућег. 

Члан 15. 

Право да учествују у дискусији имају директор и сви чланови већа, као и приправници-

стажисти, лица ангажована на основу уговора о извођењу наставе и представници ученичког 

парламента, а по одобрењу директора и друга лица. 

Члан 16. 

Ако се члан већа у свом излагању удаљи од питања о којем се расправља, акоје непотребно 

опширан, ако понавља исте чињенице, ако се враћа на питања која су већрешена, ако прелази 

на питања из дневног реда о којима тек треба да се дискутује, ако говори о питањима која 

нису на дневном реду, ако у току излагања вређа или изазива остале чланове већа, 

председавајући има право да га опомене. 

Уколико учесник у дискусији и после опомене не поступи по примедбипредседавајућег, овај 

има право да му ускрати даље излагање. 

Осим председавајућег, нико нема право да прекида учесника у дискусији. 

Рад на седницама се одвија према утврђеном дневном реду. 
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3. ОДЛУЧИВАЊЕ ВЕЋА 

Члан 17. 

Кад се утврди да је поједина тачка дневног реда исцрпљена, дискусија се закључује и 

председавајући предлаже доношење закључака, односно одлуке. 

Закључци треба да буду формулисани тако да се тачно, јасно и на најсажетијиначин изрази 

одлука већа. 

Истовремено са доношењем одлуке утврђује се: ко треба да је изврши, накоји начин и у ком 

року. 

Ако је у питању одлука коју треба да изврши комисија, наставничко веће ћедати смернице за 

извршење или рад. 

Веће ради (расправља о одређеним питањима и доноси одлуке) на седницама,а одлуке 

доноси већином гласова укупног броја чланова већа,и обавезне су за све чланове. 

Веће може одлучивати о питањима утврђеним дневним редом само уколикоседници већа 

присуствује више од половине од укупног броја наставника и стручних сарадника који су у 

радном односу у школи. 

Наставничко веће доноси две врсте одлука: 

- одлуке по тачкама дневног реда; 

- закључке. 

Када одлучује о процедуралним питањима, а не доноси одлуку по тачкидневног реда, веће 

доноси закључке. 

 

Члан 18. 

Ако за решење истог питања има више предлога, директор ставља на гласањепоједине 

предлоге оним редом како су изложени. 

О сваком предлогу гласа се посебно. 

У записнику се, обавезно, констатује резултат гласања. 

Члан 19. 

Члан већа може гласати за или против доношења одлуке, а може остати и уздржан. 

После гласања, директор пребројавањем гласова утврђује да ли је одлука донета. 

 Своје одлуке Наставничко веће доноси јавним гласањем, подизањем руку на 

позивдиректора. сем у случајевима предвиђеним овим статутом и законом. 

 

Члан 20. 

Одлуке се доносе тајним гласањем у следећим случајевима: 

- давање мишљења о учесницима конкурса за избор директора; 

- предлагање чланова школског одбора из реда запослених. 

 

Члан 21. 
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Седници већа-посебној седници , на којој се даје мишљење о учесницима конкурса за избор 

директора имају право да присуствују сви запослени, као и да гласају о предлозима. 

 

Мишљење Наставничког већа  даје се на посебној  седници којој присуствују сви 

запослени (и на одређено и на неодређено радно време) и који се изјашњавају о свим 

кандидатима који имају благовремену и потпуну пријаву, тајним изјашњавањем. Седница 

Наставничког већа не може почети са радом уколико не присуствује проста већина свих 

запослених (50% +1). 

 

Гласачки листић за давање мишљења о кандидату за директора има следећи изглед: 

Наставничко вече ОШ „Данило Киш” 

Датум___________ 

ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ 

За давање мишљења Наставничког већа на посебној седници , по конкурсу расписаном у    , од   

  . 

Позитивно мишљење дајем за кандидата чији је редни број заокружен: 

1.      

2.      

3.      

(треба заокружити само један редни број)    мали печат школе  

 

Уколико је конкурисао само један кандидат за директора гласање се врши тако што сваки 

присутни запослени  иза имена и презимена кандидата треба да заокружи синтагму " 

позитивно мишљење за избор"  или  "негативно мишљење за избор". 

Одмах после гласања, Kомисија заизбор директора јавно пребројава гласове и објављује 

резултате гласања. 

Позитивно мишљење је дато за кандидата који је добио већину гласова од укупног броја 

запослених који имају право гласа. 

У случају да два или више кандидата имају једнак број гласова, Школском одбору се 

доставља одлука о давању позитивног мишљења за те кандидате. 

О раду на посебној седници води се записник ( потписује записничар и директор школе). 

О поступку тајног изјашњавања води се записник(потписује Комисија за избор директора) 

Комисија за избор директора  сачињава извештај о спроведеном поступку за избор 

директора, који садржи достављену документацију кандидата и потребна мишљења и 

доставља их органу управљања у року од осам дана од дана завршетка поступка. 

Члан 22. 

Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже наставничко веће, на заједничкој 

седници тајним изјашњавањем. 

Седници већа на којој се предлажу чланови Школског одбора из реда запослених имају 

право да присуствују сви запослени и да дају предлог, а о предлозима гласају само чланови 

већа. 
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"Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже наставничко веће, на 

заједничкој седници тајним изјашњавањем. 

 Седници већа на којој се предлажу чланови Школског одбора из реда запослених 

имају право да присуствују сви запослени и да дају предлог, а о предлозима гласају само 

чланови већа. 

 Поступак тајног изјашњавања спроводи Комисија  за спровођење тајног изјашњавања 

(трочлана) коју именује  Наставничко веће. 

 Наставничко веће утврђује листу од најмање пет кандидата из реда запослених. 

 Дистрибуција гласачких листића се врши прозивком према списки запослених са 

потврдом пријема гласачких листића својеручним потписом. 

 Кандидати се у гласачки листић уписују оним редоследом којим су предлагани на 

седници већа. 

 Гласачки листић за утврђивање предлога чланова Школског одбора из реда 

запослених има следећи изглед: 

Наставничко вече ОШ „Данило Киш” 

Београд 

Датум___________ 

ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ 

за утврђивање предлога чланова Школског одбора из реда запослених у школи. 

За чланове Школског одбора из реда запослених предлажем  следеће запослене: 

1.     

2._______________________________ 

3._______________________________ 

4.________________________________ 

5.________________________________ 

 (треба заокружити само три редна броја)                мали печат школе 

  

 Одмах после гласања, комисија за  спровођење тајног изјашњавања јавно пребројава 

гласове и објављује резултате гласања 

 Изабраним се сматрају она три кандидата која добију највећи број гласова, по 

редоследу добијених гласова.. 

 У случају да се након објављивања резултата утврди да није извршен избор зато што 

два или више кандидата имају једнак број гласова, гласање се понавља само за те кандидате. 

 Гласаћки листић за утврђивање предлога чланова Школског одбора из реда 

запослених који су у првом кругу гласања добили једнак број гласова има  исти технички изглед као први, али  са 

следећим текстом  : Наставничко вече ОШ „Данило Киш”,Београд,Датум___________; ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ 2; за утврђивање предлога 
чланова Школског одбора из реда запослених у школи.; За чланове Школског одбора из реда запослених који су у првом кругу тајног 

изјашњавања добили једнак број гласова.( заокружити ___________ред. број-а.).На цртици се стави број у складу са потребом, зависно од 

тога да ли су два или више запослених добили сити број гласова. 

 Уколико се  комисија утврди да на поновљеном гласању више кандидата опет имају 

једнак број гласова, цео поступак тајног изјашњавања се понавља на следећој седници 

 Комисија  за спровођење тајног изјашњавања за утврђивање предлога за чланство у 

Школском одбору из редова запослених води записник о спроведеном тајном изјашњавању  

који потписује. 
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 Записничар води записник седнице коју потписује записничар и директор. 

 Одлука Наставничког већа којим је утврђен предлог чланова Школског одбора из реда 

запослених у школи доставља се скупштина јединице локалне самоуправе- Скупштини 

града, ради благовременог именовања Школског одбора." 

 

4. ЗАПИСНИК 

Члан 23. 

О раду већа се води записник који потписују записничар и директор. 

Записник се оверава печатом и заводи у деловодну књигу. 

Саставни део записника представља и списак са потписима присутних члановавећа. 

Записник води записничар кога бира Наставничко веће из редасвојих   

чланова . 

Члан 24. 

Записник о раду седнице већа обавезно садржи: 

- редни број седнице (рачунајући од почетка школске године), 

- датум и време одржавања, 

- број присутних и одсутних чланова, са навођењем имена одсутних чланова као и имена 

оправдано одсутних) 

- констатацију да седници присуствује потребан број чланова за пуноважно одлучивање 

- усвојен дневни ред, 

- кратак резиме расправе по појединим питањима, 

- формулацију одлука о којима се гласало, 

- закључке са назначењем броја гласова за, против и бројањем уздржаних гласова, 

- време када је седница завршена или прекинута, 

- потпис директора, односно председавајућег и записничара. 

У записник се уносе и изјаве за које поједини чланови изричито траже да сеунесу (издвојена 

мишљења), као и друге околности за које веће донесе одлуку. 

Члан 25. 

Оригинал записника са прилозима, чува се у архиви школе као документ трајне вредности. 

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 26. 

На све што није регулисано одредбама овог Пословника примењиваће се одредбеЗакона и 

Статута школе. 

Члан 27. 

Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од објављивања на огласној табли школе. 

  ПРЕДСЕДНИК   ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

                                                                                             ___________________________ 

 Светлана Петковић 
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Објављено на огласној табли школе дана___________  

 


