На основу члана 116 и 117 Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник
РС", бр. 88/2017 и 27/2018-др. Закон, 6/2020 и 129/2021) и члана 40 Статута општине Велико Градиште
(''Сл. Гласник општине Велико Градиште'', бр. 2/19),
Скупштина општине Велико Градиште на својој 16. седници одржаној дана 21.06.2022. године,
донела је,
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИША ЖИВАНОВИЋ“ СРЕДЊЕВО
Члан 1.
Именује се Школски одбор Основне школе „Миша Живановић“ Средњево у следећем саставу:
1. Горица Гроздић из Чешљеве Баре, представник запослених,
2. Радојка Шукунда из Великог Градишта, представник запослених,
3. Зорица Дашић из Браничева, представник запослених,
4. Лидија Миленковић из Царевца, преставник родитеља,
5. Јелена Савић из Макца, представник родитеља,
6. Соња Илић из Гарева, представник родитеља,
7. Жељко Јовановић из Дољашнице, представник локалне самоуправе,
8. Славољуб Вујић из Камијева, представник локалне самоуправе,
9. Далиборка Милићевић из Средњева, представник локалне самоуправе.
Члан 2.
Мандат Школском одбору траје 4 године.
Члан 3.
Решење ће се објавити у „Службеном гласнику општине Велико Градиште“.
О б р а з л о ж е њ е

Одредбама чл. 116 и 117 Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС",
бр. 88/2017 и 27/2018-др. закон, 6/2020 и 129/2021) 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 „Миша Живановић“ из Средњева поднела је предлог за именовање чланова
Школског одбора ОШ „Миша Живановић“ бр 252 од 11.04.2022. године у коме је предложила нов
састав Школског одбора, тј. чланове из реда запослених и реда родитеља.
Из предлога, односно прилога истог (записник) се види да је представнике Школског одбора из
реда запослених предложило наставничко веће на седници 28.02.2022. године, а да је представнике
родитеља предложио савет родитеља 28.02.2022. године.
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.
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