
 

                                                                                                                                                   Нацрт  

             На основу члана члана  40. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине 

Велико Градиште“ број 2/2019) и члана 3. Правилника о Општинском савету родитеља („Службени 

гласник РС“ број 72/2018), и члана 121. Закона о основама система образовања и васпитања (Службени 

гласник бр.88/2017,27/2018,102019, 6/2020 и 129/2021) на предлог Општинског већа општине Велико 

Градиште, 

 Скупштина општине Велико Градиште на седници одржаној дана _______ 2022. године, донела 

је  

 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 

О ИМЕНОВАЊУ   ЛОКАЛНОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ОПШТИНЕ  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

                                                                                 Члан 1. 

    Именује се Локални савет родитеља општине Велико Градиште за следеће установе: 

- ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште,  

- ОШ „Вук Караџић“ Мајиловац, 

- ОШ „Миша Живановић“ Средњево, 

- Средњу школу „Милоје Васић“ Велико Градиште, 

- ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште. 

 

Члан 2. 

 Локални савет родитеља чине:: 

 

1. Александра Станковић из Великог Градишта, ул. Бошка Вребалова 35, представник родитеља 

ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште,  

2. Јелена Радивојевић, из Великог Градишта, Крфска бр.12,  заменик представника родитеља  ОШ 

„Иво Лола Рибар“ Велико Градиште,  

3. Тијана Ивковић из Курјача, представник родитеља ОШ „Вук Караџић“ Мајиловац, 

4. Јелена Стојковић из Сиракова, заменик представника родитеља ОШ „Вук Караџић“ Мајиловац, 

5. Петра Костић из Чешљеве Баре, представник родитеља ОШ „Миша Живановић“ Средњево, 

6. Слађана Стојнић из Љубиња, заменик представника родитеља ОШ „Миша Живановић“ 

Средњево, 

7. Миодраг Денић из Великог Градишта, представник родитеља Средње школе „Милоје Васић“ 

Велико Градиште, 

8. Јелена Ђурђевић из Великог Градишта, заменик представника родитеља Средње школе „Милоје 

Васић“ Велико Градиште, 

9. Марина Марковић  из Макца, представник родитеља ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште, 

10. Ивана Гајић из Великог Градишта, ул. Столета Опанчара 3/23, заменик представника родитеља 

ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште. 

 

Члан 3. 

          Задатак Локалног савета родитеља је 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, 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. 

 

Члан 4. 

Локални савет о свом раду сачињава полугодишњи извештај  и доставља га установaма  за које 

је тај  савет именован и скупштини општине. 

 

Члан 5. 

  Мандат  Локалног савета родитеља траје годину дана. 

  

Члан 6. 

               Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине  

Велико Градиште“. 

 

О    б     р    а    з    л    о   ж    е   њ   е 

        Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 121.Закона о основама система 

образовања и васпитања(„Службени гласник РС“ број 88/2017 и 27/2018,101/19, 6/2020 и 129/2021) и 

Правилнику о Општинском савету родитеља („Службени гласник РС“ број 72/2018) којим је прописано 

да скупштина  општине сваке године именује чланове општинског савета, у даљем тексту локалани 

савет родитеља. Локални савет родитеља чине представници савета родитеља, свих установа са 

подручја општине.  

         Правилником о Општинском савету родитеља прописани су  услови у вези начина рада локалног 

савета родитеља који се односе на оснивање, састав, избор и дужину мандата чланова, сарадњу са другим 

органима и начин рада.  

         Чланом 3 наведеног правилника прописано је да савет родитеља сваке васпитно-образовне и 

образовно-васпитне установе која има седиште на територији јединице локалне самоуправе предлаже 

свог представника и његовог заменика за Општински савет у року од 15 дана од дана именовања чланова 

савета родитеља у установи, а најкасније до првог октобра текуће радне, односно школске године. 

        Савет родитеља установе овај предлог доставља директору установе, који о томе доноси одлуку 

коју  доставља скупштини општине. Скупштина општине у року од 15 дана од дана пријема одлуке 

именује чланове Локалног савета. Локални савет  на првој седници бира председника и заменика 

председника. Служба општинске управе задужена за скупштинске послове општине обавља 

административно-техничке послове потребне за рад Општинског савета а средства потребна за 

обављање послова Локалног савета (канцеларијски материјал и сл.) обезбеђују се у буџету општине. 

         Директори   образовно-васпитних установа са  подручја општине Велико Градиште доставили 

су предлоге за именовање представника родитеља у Локални савет родитеља и њихове заменике па се 

предлаже доношење решења као у диспозитиву.  

  

 

Обрађивач : Одељење за друштвене делатности и заједничке послове 


