
           

       
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 60-14/2021-01-4 

Датум: 20.08.2021. године                                                                                                              

 

 

На основу члана 136. Закона о општем управном поступку (Сл.гласник РС бр. 18/2016 и 95/2018- 

аутентично тумачење), члана 49. става 1. Закона о основама система образовања и васпитања 

(Сл.гласник РС бр. 88/2017 и 27/2018- др.закони , 10/2019 и 6/2020), члана 70. Статута општине 

Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 2/2019) , члана 11 и 43. 

Пословника о раду Општинског већа општине Велико Градиште („Службени гласник општине 

Велико Градише“ бр. 7/19), а по захтеву Предшколске уставнове ''Мајски цвет'' Велико Градиште, 

          Општинско веће општине Велико Градиште на  28. седници одржаној 20.08.2021. године  дана,  

донело је,  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ  на Правилник о условима за пријем, упис, боравак и испис деце 

у предшколској установи ''Мајски цвет'' Велико Градиште бр.1218 од 26.07.2021.године. 

О б р а з л о ж е њ е         

 

Предшколска уставнова ''Мајски цвет'' Велико Градиште дана 28.07.2021.године поднела је 

захтев Општинском већу Општине Велико Градиште за прибaвљање сагласности на Правилник о 

условима за пријем, упис, боравак и испис деце у предшколској установи ''Мајски цвет'' Велико 

Градиште бр.1218 од 26.07.2021.године . 

У захтеву је наведено да је ова предшколска установа донела Правилник о условима за пријем, 

упис, боравак и испис деце у предшколској установи ''Мајски цвет'' Велико Градиште бр. 1218 oд 

26.7.2021.године на седници управног одбора одржаној 26.07.2021.године. 

Уз захтев су предати препис поменутог правилника, као и Одлука о доношењу истог бр.1218/1 

од 26.07.2021.године 

 Како је чланом 49. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл.гласник РС бр. 

88/2017 и 27/2018- др.закони 10/2019 и 6/2020) установа упућена на сарадњу са јединицом локалне 

самоуправе, а притом је локална самоуправа и оснивач исте, након разматрања предметног 

Правилника, Општинско веће општине Велико Градиште је дало сагласност на исти. 

 

Поука о правном средству: Решење је коначно у управном поступку. Против истог жалба није 

дозвољена, али је могуће тужбом покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана 

од дана пријема овог решења. 

 

     

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

          

                                                                                                         Драган Милић,с.р. 

 


