Основна школа "Драган Лукић"
Неде Спасојевић бр. 6, 11070 Нови Београд
Тел.: (011) 228-13-90, (011) 228-17-65
e-mail: osdraganlukic@gmail.com
www.osdraganlukic.rs
Мат. бр. 17806343; ПИБ 107197227
Шифра делатности: 8520 (основно образовање)
Дел. број: 1314/3-2
Дана: 29.12.2020.
На основу члана 119. став 1. тачка 1. Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл.гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 –
др.закон, 10/2019 и 6/2020) и члана 77. став 1. тачка 1. Статута ОШ
“Драган Лукић“ дел.бр. 318 од 30.05.2019. године, Школски одбор
Oсновне школе "Драган Лукић" дана 29.12.2020. године доноси
следећи:
ПОСЛОВНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА О РАДУ
САВЕТА РОДИТЕЉА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДРАГАН ЛУКИЋ“ У
БЕОГРАДУ
Члан 1.
Овим Пословником мења се и допуњује се Пословник о раду Савета
родитеља основне школе „Драган Лукић“ у Београду бр. 197 од
30.03.2018. године (даље: Пословник).
Члан 2.
Члан 3. став 1. Пословника мења се тако да сада гласи:
„ Седнице су jавне и одржаваjу се, по правилу, у просториjама школе.“

Члан 3.
Након члана 3. став 1. Пословника, додаје се став 2. који гласи:
“Савет родитеља може одржавати седнице и на њима одлучивати и
електронским путем.“
Члан 4.
Члан 3. став 2. Пословника, мења се тако да сада гласи:
„Седници Савета присуствују директор
директора, и по потреби, секретар Школе.“
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Члан 5.
Члан 33. Пословника мења се тако да сада гласи:
„Након отварања седнице, председаваjући констатуjе да ли постоjи
кворум за рад на седници.
Ако седници присуствуjе више од половине чланова сматра се да
постоjи довољан броj за пуноважно одлучивање.
У случаjу да jе присутан мањи броj, председаваjући одлаже седницу.
Савет родитеља одлучуjе већином гласова присутних чланова.“
Члан 6.
Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од објављивања на огласној
табли и интернет страници школе.
На интернет страници и огласној табли школе биће објављен дана
29.12.2020. године.

У Београду, 29.12.2020. године.
Председник школског одбора
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