СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Година и број: 79/2019

27.12.2019. године
Сремски Карловци

Примерак: 40,00 дин.

На основу члана 121. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије“ број 88/2017, 27/2018-др.закон и 10/2019) и члана 44. став
1. тачка 46. Статута Општине Сремски Карловци ("Службени лист општине Сремски
Карловци" број 7/2019) Скупштина општине Сремски Карловци на својој 34 . седници
одржаној дана 27.децембра 2019. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА
ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020 годину
I
Образује се Општински савет родитеља Општине Сремски Карловци за
школску 2019/2020. годину кога чине представници Савета родитеља основне и средње
школе и предшколске установе са подручја општине Сремски Карловци.
II
Задаци Општинског савета родитеља општине Сремски Карловци су да:
1)
даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права детета,
унапређивање образовања, васпитања и безбедности деце, односно ученика у општини
2)
учествује у утврђивању општинских планова и програма који су од значаја за
остваривање образовања, васпитања и безбедности деце;
3)
прати и разматра могућности за унапређивање једнаког приступа, доступности
и могућности образовања и васпитања за децу, односно ученике; спречавања социјалне
искључености деце, односно ученика из угрожених 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 интересе деце и ученика општине у ситуацијама које су од значаја за
унапређивање њиховог образовања, васпитања и безбедности и добробити на
територији општине;
6)
сарађује са организацијама које делују у области образовања 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 територији
општине.
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III
Представници Општинског савета родитеља општине Сремски Карловци бирају
се сваке школске године.
IV
Чланови и заменици чланова Општинског савета родитеља су:
у

1. Алексеј Јаценко, члан, представник Савета родитеља „Карловачке гимназије“
Сремским
Карловцима
2. Данијела Кораћ-Мандић, заменик члана, представник Савета родитеља
„Карловачке гимназије“ у Сремским Карловцима
3. Андреа Хархаи, члан, представник Савета родитеља Основне школе „23.
октобар“ у Сремским Карловцима
4. Соња Миоковић, заменик члана, представник Савета родитеља Основне
школе „23. октобар“ у Сремским Карловцима
5. Милица Ђорђевић, члан, представник Савета родитеља Предшколске
установе „Winnie The Pooh“ у Сремским Карловцима
6. Љиљана Вујасиновић, заменик члана, представник Савета родитеља
Предшколске установе „Winnie The Pooh“ у Сремским Карловцима.

V
Координатор Општинског савета родитеља је проф. Радован Ковачевић,
директор „Карловачке гимназије“ у Сремским Карловцима.
Задатак координатора је да у сарадњи са директорима осталих образовноваспитних установа иницира одржавање састанака савета родитеља, на којима ће бити
изабрани представници Општинског савета, а затим да организује први састанак на
коме ће бити израђен план рада Општинског савета.

VI
Савет родитеља ради у седницама.
На седницама Савет одлучује већином гласова чланова Савета.

VII
Општински савета родитеља Општине Сремски Карловци о свом раду сачињава
полугодишњи извештај и доставља га установама за које је тај Општинсски савет
именован и скупштини Општине.
VIII
Стручне и административне- техничке послове за потребе Општинског савета
родитеља
обавља Одељење за правне и скупштинске послове Општине Сремски Карловци.
2

Службени лист Општине Сремски Карловци, 79/2019
IX
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Сремски Карловци“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 610-7/2019-I/1
Дана: 27.децембра 2019. године
Сремски Карловци
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ПРЕДСЕДНИК
Радмила Букарица,c.p.
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