
Статут Савјета ученика Електротехничке школе  

„Никола Тесла“ 

 
1. Дефиниција 

1.1. Савјет ученика Електротехничке школе „Никола Тесла“ је удружење 
ученика на нивоу Електротехничке школе. 
 

2. Дужности. Савјет ученика: 
2.1. промовише права и интересе ученика и подстиче друштвено 

користан рад у заједници; 
2.2. промовише интересе школе у заједници на чијем подручју се школа 

налази; 
2.3. представља ставове ученика школском одбору школе; 
2.4. подстиче ангажовање ученика у раду школе; 
2.5. информише школски одбор школе о својим ставовима када оцијени 

да је то потребно или по захтјеву школског одбора, о сваком питању које се 
односи на рад и управљање школом; 

2.6. разматра питања успјеха ученика, екскурзија ученика; 
2.7. учествује у изради и реализацији одговарајућих пројеката којима се 

подстиче и унапријеђује образовни рад у школи. 
 

3. Чланство 
3.1. Савјет ученика сачињавају представници свих одјељења школе, који 

не морају бити предсједници разреда и који нису условљени било каквим 
другим захтјевима. 

3.2. Свако одјељење мора имати два представника у Савјету ученика – 
представник одјељења и његов/њен замјеник. 

3.3. Уколико представник одјељења није у могућности да присуствује 
сједници, мијења га његов/њен замјеник. 

3.4. Дозвољено је присуствовање оба представника одјељења 
сједницама Савјета ученика. 

3.5. Представници одјељења се бирају већином гласова свих ученика тог 
разреда. 

3.6. Мандат представника одјељења, тј.члана Савјета ученика траје једну 
школску годину. 



3.7. Ако члан Савјета не извршава своје дужности на задовољавајући 
начин, покретање иницијативе за смјену тог члана може доћи од стране 
његовог/њеног разреда или предсједника Савјета, односно 
подпредсједника Савјета ученика или Извршног одбора Савјета. Члан може 
бити избачен из Савјета уколико има више од 4 неоправдана изостанка са 
сједница Савјета током полугодишта или ако има три или више 
дисциплинских опомена. У том случају нови члан Савјета се бира по истој 
процедури. 
 

4. Структура и избори 
4.1. Савјет ученика има следеће органе: 

- предсједник, 
- потпредсједник, 
- записничар. 

4.2. Изборна сједница Савјета ученика Електротехничке школе се 
одржава у првој седмици септембра. Да би се сједница могла одржати, 
неопходно је присуство 50% + 1 укупног броја чланова Савјета по принципу 
једно одјељење – један, односно два члана, зависно од тога да ли сједници 
присуствују један или два представника одјељења. Гласање током изборне 
сједнице је тајно и одвија се по принципу једно одјељење – један, односно 
два гласа. 

4.3. На изборној сједници се прво бира предсједник Савјета ученика. 
Сваки члан Савјета се може кандидовати за предсједника Савјета, осим 
члана Савјета који има владање задовољава или лоше. Предсједник се бира 
натполовичном већином гласова (50% + 1). Након тога се бирају 
потпредсједник и записничар. Било који члан Савјета се може кандидовати 
за потпредсједника. Записничар Савјета ученика се такође бира 
натполовичном већином гласова. Било који члан Савјета се може 
кандидовати за записничара Савјета. 

4.4. Надлежност предсједника Савјета ученика јесте да сазива и води 
састанак Савјета, прати рад Савјета и да подноси извјештај о раду Савјета на 
крају школске године. Предсједник има право упутити дисциплинску 
опомену члану Савјета због недоличног понашања током сједнице и/или 
опструисања рада Савјета. Уколико предсједник није у могућности да врши 
своје дужности, потпредсједник преузима његову улогу. 

4.5. Жалбу на одлуку предсједника или потпредсједника Савјета ученика 
може упутити било који члан Савјета, а одлука може бити опозвана већином 
гласова присутних чланова на сједници Савјета. 



4.6. Дужности записничара су да води записник састанка, даје извјештаје 
са састанака и води документацију Савјета ученика. 

4.7. За покретање иницијативе за смјену органа Савјета потребна је 
сагласност 1/3 свих чланова Савјета, а нови избор се врши по члановима 4.2. 
и 4.3. овог Статута. 

4.8. Предсједник, потпредсједник и записничар чине извршни одбор 
(ИО), који се састаје једном седмично, а по потреби и чешће. Извршни 
одбор саставља нацрте службених докумената Савјета, апликација за 
пројекте и расправља о важнијим ученичким питањима. 

4.9. Извршни одбор нема право да донесе икакву одлуку. У надлежности 
ИО јесте предлагање одлука, а доношење одлука је искључиво у 
надлежности Савјета ученика. 

4.10. По потреби Савјет ученика може основати додатне одборе за 
извршење појединих задатака (Одбор за хуманитарне акције, Одбор за 
спорт, Одбор за поштовање Правилника о оцјењивању, ...). Предсједник 
Савјета може по дужности бити члан сваког одбора. Сви одбори морају 
радити по Статуту Савјета ученика и на захтјев ИО Савјета или 10 чланова 
Савјета, поднијети извјештај о свом раду. 
 

5. Сједнице и процес доношења одлука 
5.1. Сједница Савјета ученика се одржава једном у двије седмице, а по 

потреби и чешће. 
5.2. Редовну сједницу Савјета ученика сазива предсједник Савјета 

ученика. Ванредну сједницу Савјета може сазвати предсједник Савјета, два 
члана ИО, било којих 10 чланова Савјета или било којих 15 ученика 
Електротехничке школе, а свој захтјев морају упутити предсједнику Савјета, 
који је по дужности обавезан да сједницу сазове по члану 5.1. овог Статута. 

5.3. Чланови Савјета ученика и префесор-координатор (педагог) морају 
бити обавјештени о датуму и дневном реду следеће сједнице најмање три 
дана раније путем огласне плоче Савјета. 

5.4. Сједницама Савјета ученика могу присуствовати ученици, професори, 
чланови Савјета родитеља или други гости уз допуштење предсједника 
Савјета ученика. 

5.5. За доношење одлуке је потребна већина обезбјеђеног кворума на 
сједници Савјета ученика, осим у посебним случајевима предвиђеним овим 
Статутом. Гласање се врши по принципу једно одјељење – један, односно 
два гласа, зависно од тога да ли сједници присуствују један или два 



представника одјељења, и гласање не мора бити тајно осим у случајевима 
када је тајно гласање предвиђено овим Статутом. 
 

6. Измјена Статута Савјета ученика 
6.1. За покретање иницијативе за измјену статута Савјета ученика је 

потребна сагласност 1/3 чланова Савјета ученика, а за измјену Статута је 
потребна натполовична већина гласова. 

 

 

 

09.09.2011.године      предсједник Савјета ученика 

       Исидора Тимков-Глумац 


