
 

Предлог  

 

 На основу члана 116 Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 

88/2017) и члана 40 став 1 тачка 29 Статута општине Велико Градиште (''Сл. Гласник општине Велико 

Градиште'', бр. 9/08, 5/14, 5/16 и 28/16), на предлог Општинског већа општине Велико Градиште, 

 Скупштина општине Велико Градиште на својој __седници одржаној дана ________.2018. године, 

донела је, 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „МАЈСКИ ЦВЕТ“ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

 

Члан 1. 

 Разрешава се дужности члан Управног одбора Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико 

Градиште: 

1.Милутин Радовановић из Великог Градишта, ул. Београдска 24, представник родитеља. 

 

Члан 2. 

За члана Управног одбора Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште именује се: 

1.Владан Стевановић из Великог Градишта, ул. Доситејева 11/17, представник родитеља.  

 

Члан 3. 

 Изборни период именованог члана траје до истека мандата органа управљања. 

 

Члан 4. 

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 

Одредбама чл. 116. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 

88/2017) прописано је да орган управљања установом има девет чланова укључујући и 

председника.Чланове органа управљања установе именује и разрешава Скупштина јединице локалне 

самоуправе. Управни одбор као орган управљања има председника којег бирају чланови одбора већином 

гласова од укупног броја чланова органа управљања. 

Орган управљања установе чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне 

самоуправе.Чланове органа управљања из реда запослених предлаже васпитно образовно, односно 

наставничко веће,  из реда родитеља-савет родитеља, тајним изјашњавањем. 

Милутин Радовановић из Великог Градишта поднео је 03.04.2018. године оставку на место члана 

Управног одбора ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште бр 120-6/2018-01-1. 

Предшколска установа „Мајски цвет“ Велико Градиште упутила је дана 10.04.2018. године 

Предлог за именовање члана Управног одбора Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште из 

реда родитеља. На седници Савета родитеља одржаној 04.04.2018. године, за члана УО предложен је 

Владан Стевановић из Великог Градишта. 

На основу наведеног предлаже се доношење решења као у диспозитиву. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се поднети тужба Вишем суду у 

Пожаревцу у року од 60 дана од дана пријема овог решења.  

 

 

                                                                                                Предлагач: Општинско веће 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 


