
ЗАКОН 
О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) 
Савет родитеља 
 
Члан 120 
 
Установа има савет родитеља, осим школе за образовање одраслих. 
 
У савет родитеља школе бира се по један представник родитеља, односно другог законског 
заступника ученика сваког одељења, односно васпитне групе, ако школа остварује припремни 
предшколски програм. 
 
У установи у којој стичу образовање припадници националне мањине у савету родитеља 
сразмерно су заступљени родитељи, односно други законски заступници деце, односно ученика 
припадника националне мањине. 
 
У установи у којој стичу образовање деца и ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом, члан 
савета родитеља је и представник родитеља, односно другог законског заступника деце, односно 
ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом. 
 
Представници савета родитеља бирају се сваке школске године. 
 
Савет родитеља: 
 
1) предлаже представнике родитеља, односно других законских заступника деце, односно 
ученика у орган управљања; 
 
2) предлаже свог представника у све обавезне тимове установе; 
 
3) учествује у предлагању изборних садржаја и у поступку избора уџбеника; 
 
4) разматра предлог школског програма, развојног плана, годишњег плана рада; 
 
5) разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, развојног плана и 
годишњег плана школе, спољашњем вредновању, самовредновању, завршном испиту, 
резултатима националног и међународног тестирања и спровођење мера за обезбеђивање и 
унапређивање квалитета образовно-васпитног рада; 
 
6) разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе; 
 
7) предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге 
и прикупљених од родитеља, односно другог законског заступника; 
 
8) разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту 
деце и ученика; 
 
9) учествује у поступку прописивања мера из члана 108. овог закона; 



 
10) даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и 
разматра извештај о њиховом остваривању; 
 
11) предлаже представника и његовог заменика за локални савет родитеља; 
 
12) разматра и друга питања утврђена статутом. 
 
Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору, стручним 
органима установе и ученичком парламенту. 
 

Начин избора савета родитеља установе уређује се статутом установе, а рад пословником савета. 


