
 

Предлог  

 

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

88/2017 и 27/2018-др. закони) и члана 40 став 1 тачка 29 Статута општине Велико Градиште (''Сл. Гласник 

општине Велико Градиште'', бр. 9/08, 5/14, 5/16, 28/16 и 14/17), на предлог Општинског већа општине 

Велико Градиште, 

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

донела је,   

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИВО ЛОЛА РИБАР“ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

 

Члан 1. 

 Утврђује се престанак мандата Школском одбору Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико 

Градиште у следећем саставу: 

 

1. Нада Јевтић из Великог Градишта, представник запослених, 

 2. Светлана Пауновић из Кусића, представник запослених, 

 3. Слободанка Савић из Великог Градишта, представник запослених, 

 4. Никола Шундрић из Великог Градишта, преставник родитеља,  

 5. Тања Перић из Великог Градишта, представник родитеља,  

 6. Мирјана Пајкић из Великог Градишта, представник родитеља,  

 7. Свјетлана Стокић из Великог Градишта, представник локалне самоуправе, 

 8. Радомир Величковић из Великог Градишта, представник локалне самоуправе, 

 9. Зоран Алексић из Великог Градишта, представник локалне самоуправе. 

  

Члан 2. 

 Мандат Школском одбору престаје због истека мандата на који је именован. 

Члан 3. 

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 и 27/2018-др. закони) прописано је да орган управљања установом има девет чланова укључујући 

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

самоуправе.  

Основна школа „Иво Лола Рибар“ из Великог Градишта поднела је Захтев за именовање чланова 

Школског одбора ОШ „Иво Лола Рибар“ бр 756 од 30.04.2018. године у коме је и обавестила оснивача да 

је постојећи Школски одбор именован Решењем бр 02-9/2014-01-1 од 04.07.2014. године и да му ускоро 

истиче мандат. 

Чланом 117. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017 и 

27/2018-др. закони) прописано је да мандат органа управљања траје 4 године, те је несумљиво да 

постојећем Школском одбору престаје мандат. 

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 

 

 

 



 

 
 



 
 


