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306. страна
6. Ово решење објавити у „Међуопштинском служ
4. Ово решење је коначно.
беном листу општина Велика Плана и Смедерев
ска Паланка”.
5. Ово решење објавити у „Међуопштинском служ
беном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Број: 02-150/2019-I
Паланка”.
У Великој Плани, 25. марта 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
Образложење
ПРЕДСЕДНИК
Правни основ за доношење Решења о именовању
Ненад Перић
чланова Школског одбора Економско-угоститељске
школе „Вук Караџић” у Великој Плани, садржан је у
члану 116. став. 5. Закона о основама система обра
99.
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, број
На основу члана 116. и 117. Закона о основама
88/17, 27/18 и 10/19 – у даљем тексту: Закон), којим
система образовања и васпитања („Службени глас
је прописано да чланове органа управљања установе
ник РС”, број 88/17, 27/18 и 10/19), члана 24. став
именује и разрешава скупштина јединице локалне
1, тачка 27) Статута општине Велика Плана („Међу
самоуправе, а ставом 13. истог члана прописано
општински службени лист општина Велика Плана
је да о предлогу овлашћеног предлагача установе,
и Смедеревска Паланка”, број 39/2008) и члана 141.
скупштина јединице локалне самоуправе одлучује
Закона о општем управном поступку („Службени
решењем.
гласник РС”, број 18/16 и 95/18),
Одредбом члана 116. цитираног закона прописано
Скупштина општине Велика Плана на 30. седници
је да орган управљања има девет чланова, укључујући
одржаној 25.03.2019. године донела је
и председника (став 1), да орган управљања установе
чине по три представника запослених, родитеља и
РЕШЕЊЕ
јединице локалне самоуправе (став 2) и да чланове
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
органа управљања из реда запослених предлаже
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКОваспитно-образовно, односно насатвничко веће, а
из реда родитеља - савет родитеља, тајним изјаш
УГОСТИТЕЉСКЕ ШКОЛЕ „ВУК
њавањем (став 6).
КАРАЏИЋ” У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ
Одредбом члана 117. став 1. наведеног Закона про
1. У Школски одбор Економско – угоститељске
пи
сано је да мандат органа управљања траје четири
школе „Вук Караџић” у Великој Плани, именују се
године,
а ставом 2. истог члана да се поступак за име
чланови:
новање
чланова органа управљања покреће најкас
I) представници јединице локалне самоуправе:
није
три
месеца пре истека мандата претходно име
(1) Милена Глишић из Велике Плане,
нованим
члановима
органа управљања, а да се пред
(2) Милоица Луковић Велике Плане,
лог
овлашћених
предлагача
доставља скупштини
(3) Никола Милојевић из Велике Плане,
јединице локалне самоуправе најкасније месец дана
пре истека мандата петходно именовним члановима.
II) представници запослених:
Овлашћени представник Економско – угоститљска
(1) Светлана Ковачевић, настaвник из Велике
школе „Вук Караџић” у Велкој Плани, дописима број:
Плане,
46 и 47 од 17.01.2017. године доставио је Скупштини
(2) Николета Николић, наставник из Велике Плане,
општине Велика Плана предлоге за именовање чла
(3) Александар Милорадовић, наставник из Велике
нова школског одбора из реда запослених и родитеља.
Плане,
Уз захтев су доставили записнике са седнице Настав
ничког већа од 13.12.2016. године и седнице Савета
III) представници родитеља:
родитеља од 13.12.2016. године, на којима су спро
(1) Ненад Живковић из Велике Плане,
ведни поступци тајног изјашавања за чланове школ
(2) Дејан Ђокић из Велике Плане,
ског одбора из реда запослених и родитеља, као и
(3) Дејан Илић из Велике Плане.
подакте из казнене евиденције за све предложене
кандидате.
2. Чланови Школског одбора ЕкономскоСходно свему напред наведеном, Скупштина опш
угоститељске школе „Вук Караџић” у Великој Плани
тине
Велика Плана је, у складу са одредбом члана
из тачке 1. овог решења именују се на период од
116.
став
5. Закона о основама система образовања
четири године.
и васпитања, донела одлуку као у диспозитиву овог
решења.
3. Ово решење доставити именовним члановима
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је
Школског одбора Економско – угоститељске школе
„Вук Караџић” у Великој Плани из тачке 1. овог
коначно у управном посупку и против исто се може
решења.
покренути управни спор тужбом пред Управним

