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204.
На основу члана 59. Статута општине Бач („Сл лист општине Бач“, број: 1/2015 и 19/2017), члана 2.
Одлуке о Општинском већу општине Бач („Сл лист општине Бач“, број: 18/2008), члана 121. Закона о
основама система образовања и васпитања (,,Сл. Гласник РС”, бр.88/2017), Општинско веће општине
Бач на 63. седници одржаној дана 11. децембра 2017. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
о формирању Општинског савета родитеља
Члан 1.
Формира се Општински савет родитеља који чине преставници Савета родитеља сваке школе и
предшколске установе са подручја општине:
Комисија се именује у следећем саставу:
1. Представници Основне школе ,,Алекса Шантић” Вајска
 Зец Љиљана, за члана,
 Дембицки Злата, за заменика члана;
2. Представници Основе школе ,,Вук Караџић” Бач
 Чалић Јасмина, за члана
 Бањац Татјана, за заменика члана
3. Представници Основне школе ,,Иво Лола Рибар” Плавна
 Недимовић Бране, за члана
 Зеленовић Милена, за заменика члана
4. Представници Основне школе ,,Јан Колар” Селенча
 Чус Меселџија Меланија, за члана
 Ковач Јасмина за заменика члана
5. Представници Основне школе ,,Моше Пијаде” Бачко Ново Село
 Мешић Александра, за члана
 Пивашевић Љиљана, за заменика члана
6. Представници Пољопривредне школе Бач
 Балић Блаженка, за члана
 Шуштум Винко, за заменика члана
7. Представници Предшколске установе ,,Колибри” Бач
 Амиџић Катарина, за члана
 Поповић Јелена за заменика члана
Члан 2.
Задаци Општинског савета родитеља су следећи:
1. Даје мишљење, иницира акције и редлаже мере за остваривање права детета, унапређивање
образовања, васпитања и безбедности деце, односно ученика у општина.
2. Учествује у утврђивању општинских планова и програма који су од значаја за остваривање
образовања, васпитања и безбедности деце.
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3. Прати и разматра могућности за унапређење једнаког приступа, доступности и могућности
образовања и васпитања за децу, односно за ученике; спречава социјалне искључености деце
односно ученика из угрожних и осетљивих група на територији општине
4. Пружа подршку савету родитеља свих установа на територији општине у вези са питањима из
њихове надлежности;
5. Заступа интерес деце и ученика општине у ситуацијама које су од значаја за унапређивање њиховог образовања, васпитања, безбедности и добробити на територији општине;
6. Сарађује са организацијма које делују у области васпитања и васпитања, заштите здравља, социјалне заштите, културе, заштите и унапређења права детета и људских права;
7. Обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на теиторији општине. Ближе
услове у вези начина рада општинског савета родитеља заједнички прописују министар и министар надлежан за послове локалне самоуправе.
Члан 3.
Ово решење има се објавити у „Службеном листу општине Бач“.
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Председавајући Општинског већа
Председник општине Бач
Борислав Антонић с.р
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Излази по потреби.
Издавач: Скупштина општине Бач, Трг др Зорана Ђинђића број 2
Одговорни уредник: Тања Мијић
Заменик одговорног уредника: Јарослав Кућенич
Годишња аконтациона претплата: 1.000,00 динара.
Рачун број: 840-742351843-94; ''Приходи општинских органа управе Бач''; модел 97
Тираж: 50 комада. Штампа издавач.

