РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Пословни број: 016-4/345-2013
Дана: 20. децембра 2013. године
Бачки Петровац
На основу члана 87. став 1. тачке 9. Статута Општине Бачки Петровац (“Службени
лист Општине Бачки Петровац ”, бр. 11/08, 4/2009 и 4/2011), Општинско веће Општине
Бачки Петровац на својој седници одржаној дана 20. децембра 2013. године, доноси
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ САВЕТА РОДИТЕЉА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
ЧЛАН 1.
Овом одлуком оснива се САВЕТ РОДИТЕЉА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ ( у даљем
тексту: Савет) као самостално радно тело и уређује се његов делокруг и начин рада,његов
састав,избор и мандати чланова, начин финансирања и друга питања од значаја за рад
Савета.
САСТАВ САВЕТА:
ЧЛАН 2.
Чланове Савета именује Општинско веће Општине Бачки Петровац посебним Решењем на
предлог образовних установа на подручју Општине Бачки Петровац.
ЧЛАН 3.
Савет има 12 чланова који се именују тако што свака образовна установа (Предшколска
установа „Вчиелка“, Основна школа „Јан Чајак“ Бачки Петровац, Основна школа „Јан
Амос Коменски“ Кулпин, Основна школа „Жарко Зрењанин“ Маглић, Основна школа
Јозеф Марчок Драгутин“ Гложан и Гимназија „Јан Колар“ Бачки Петровац) предлажу по
два члана.
ИЗБОР И МАНДАТ ЧЛАНОВА САВЕТА:
ЧЛАН 4.
Образовне установе предлажу своје кандидате на основу одлука Савета установа и
Удружења родитеља са различитим мисијама,чија су деца у образовним установама.

Најмање половина предложених кандидата морају бити припадници женског пола а
национални састав истих кандидата мора у највећој могућој мери одговарати националном
саставу Општине Бачки Петровац.

ЧЛАН 5.
Мандат чланова Савета траје четири године.
ДЕЛОКРУГ РАДА САВЕТА:
ЧЛАН 6.
Савет је овлашћен да обавља следеће послове:
1. Развија концепт Савета
2. Унапређује рад Савета
3. Стара се о остваривању права сваког детета на исте услове образовања и
васпитања, посебно маргинализованих група деце и деце других националних
заједница
4. Укључује у образовно – васпитни сyстем децу из маргинализованих група посебно
ромске националне заједнице
5. Ствара исте услове за школовање деце на матерњим језицима
6. Ствара услове за организованији и квалитетнији рад са талентованом децом
7. Ради на решавању проблема насиља у школама
8. Унапређује инклузивно образовање
9. Промовише активно учешће родитеља у васпитно – образовном процесу
10. Заступа и повезује родитеље деце свих узраста , националности и вероисповести
11. Предлаже мере за унапређење образовања и васпитања као и безбедности деце
12. Ради на унапређивању доприноса цивилног друштва образовном процесу,
13. Представља канал комуникације између родитеља, Општине, установа и осталих
институција.
14. Сарађује са Саветима других општина,
15. Предузима одговарајуће активности у Установама са циљем подстицања етничке и
верске толеранције, промовише мултикултуралност у Општини
16. Обавља и друге активности предвиђене Акционим планом.
МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ СА ДРУГИМ ОРГАНИМА
ЧЛАН 7.

Савет је радно тело,које обављањем активности из члана 6, обавештава Општинско веће
Општине Бачки Петровац.
ЧЛАН 8.
Савет може остваривати и међународну сарадњу са сличним установама у другим
државама.

УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ И РАД САВЕТА:
ЧЛАН 9.
Савет има Оперативни тим који бира Савет.
Оперативни тим има координатора,заменика координатора и три члана.
Координатор и заменик координатора оперативног тима је обавезно члан Савета а друга
три члана могу бити лица изван Савета.
ЧЛАН 10.
Савет доноси Пословник о раду на својој првој конститутивној седници,којим се уређују
правила начин рада Савета.
ЈАВНОСТ РАДА:
ЧЛАН 11.
Седнице Савета су отворене за јавност.
Јавност рада се обезбеђује присуством медија седницама Савета, заинтересованих грађана,
давањем саопштења, одржавањем конференија за штампу и другим одговарајућим
начинима.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ:
ЧЛАН 12.
Савет подноси годишњи извештај о свом раду.
Савет може да поднесе и посебан извештај Општинском већу ако за то постоје нарочито
важни разлози или догађаји.
Извештај Савета се објављује на интернет страници Општине Бачки Петровац.
СРЕДСТВА ЗА РАД САВЕТА:

ЧЛАН 13.
Средства за рад Савета се у време трајања пројекта обезбеђују се од донатора, фондова,
суфинансирањем Покрајинског Секретаријата за образовање као и из буџета Општине.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ:
ЧЛАН 14.
Административно – техничке послове за Савет обавља Одељење за општу управу,
друштвене службе и опште заједничке послове Општинске управе Општине Бачки
Петровац.
ЧЛАН 15.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

П Р Е Д С Е Д Н И К ОПШТИНЕ
Павел Марчок, проф.

