
          На основу члана 49. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“ бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закон, 10/2019,27/2018-др.законм 6/2020 и 129/2021), 
члана 40. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ 
бр. 2/19), 

         Скупштина општине Велико Градиште на 14. седници одржаној дана 10.02.2022. године, 
донела је, 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

          ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Основној школи ''Иво Лола Рибар'' из Великог Градишта на 
Извештај о финансијском пословању у 2021. годину бр.61 од 18.01.2022.г. 

                Ово Решење ће се објавити у „Службеном гласнику општине Велико Градиште“. 

О б р а з л о ж е њ е 

 Основна школа ''Иво Лола Рибар'' из Великог Градишта обратила Општинском већу 
ради добијања сагласности на Извештај о финансијском пословању ОШ ''Иво Лола Рибар'' у 
2021. годину бр.61 од 18.01.2022.г. који је усвојио Школски одбор ове школе. 

          Правни основ за доношење решења у предлогу садржан је у члану 49. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 88/2017 и 27/2018 
– др. закон, 10/2019, 27/2018-др.закон и 6/2020) по ком је установа упућена на сарадњу са 
јединицом локалне самоуправе као и то што је иста индиректни корисник буџетских 
средстава општине Велико Градиште. 

 Одељење за финансије Општинске управе је оценило да је предметни извештај у 
складу са извршењем Буџета за 2021.годину. 

 Општинско веће је упутило предлог решења о давању сагласности као и 
предметни Извештај Скупштини на даље поступање. 

 Након разматрања предметног Извештаја, Скупштина општине Велико 
Градиште је на исти дала сагласност. 

         Решење је потребно објавити у ''Службеном гласнику општине Велико Градиште''. 

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 Београду у року од 30 дана од дана пријема овог решења. 
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