
 На основу члана 116.става 13. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", 

бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. Закон, 6/2020 и 129/2021) и члана 40. Статута општине 

Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 2/19),  

 Скупштина општине Велико Градиште на својој 17. седници одржаној дана 20.07.2022. године, донела је,  

       

                                                                              Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

 ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „МАЈСКИ ЦВЕТ“ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

Члан 1. 

Разрешава се дужности члан Управни одбор Предшколске установе „Мајски цвет“ у Великом 

Градишту :  

           Тања Костић из Ђуракова, представник јединице локалне самоуправе. 

 

Члан 2.  

Именује се за члана Управног одбора Предшколске установе „Мајски цвет“ у Великом Градишту: 

      Татијана Животић из Великог Градишта представник јединице локалне самоуправе. 

 

               Члан 3. 

 Мандат именоване траје до истека мандата органа управљања. 

 

                Члан 4. 

Решење ће се објавити 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, 

27/2018 - др. закон, 10/2019, 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.    

Орган управљања чине по три представника из реда запослених у установи, родитеља, односно других 

законских заступника и три представника на предлог јединице локалне самоупра . 

Предшколска установа „Мајски цвет“ у Великом Градишту поднела је захтев бр.60-14/2022-01-4 од 

20.6.2022.године за разрешење члана Управног одбора Предшколске установе „Мајски цвет“ у Великом 

Градишту, Тање Костић из Ђуракова, из разлога нередовног доласка на седнице Управног одбор. Именована, 

како је у захтеву наведено је присуствовала само једној седници  од дана именовања за члана Управног одбора. 

Чланом 117. става 3  тачка  2. Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да ће 

Скупштина јединице локалне самоуправе разрешити и пре истека мандата члана органа управљања установе у 

случају дa члан неоправданo одсуствуje. 

Како би се омогућио несметан рад управног одбора и саме установе, овим решењем разрешава се Тања 

Костић, а на њено место се именује Татијана Животић из Великог Градишта. 

На основу напред наведеног Скупштина општине Велико Градиште је доношела решење као у 

диспозитиву.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у 

Београду  у року од 30 дана од достављања решења. 

 

 

Број: 02-79/2022-01-1 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
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