


 
 

  
ПРЕДЛОГ 

На основу члана 116. став 5. и став 13. и члана 117. став 3. тачке 4) Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије'', број 
88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019 и 6/2020), Скупштина општине Бечеј  је на __ 
седници одржаној дана ____________2021. године донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању чланa школског одбора  
Основне школе ”Шаму Михаљ“ Бачко Петрово Село 

 
I 

 Разрешава се члан школског одбора Основне школе “Шаму Михаљ“ Бачко Петрово 
Село: 
 
Представник родитеља: 
 

 Бригита Гаврић 
 

II 
 Именује се члан школског одбора Основне школе “Шаму Михаљ“ Бачко Петрово 
Село даном доношења овог решења и то: 
 
 
Представник родитеља: 

 Сузана Цвејанов 
 
 

 
  III 

 Мандат новоизабраних чланова школског одбора Основне школе “Шаму Михаљ“ 
Бачко Петрово Село траје до истека мандата школског одбoра (10.09.2022. године).  
 

IV 
Ово решењe објавити у ''Службеном листу општине Бечеј.’’ 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Савет родитеља Основне школе “Шаму Михаљ“ Бачко Петрово Село је дана 
13.09.2021. године предложио Скупштини општине Бечеј да именује Цвејанов Сузану из 
Бачког Петровог Села за новог члана школског одбора из реда родитеља, уместо Бригите 
Гаврић, чије дете је  завршило школовање у Основној школи “Шаму Михаљ“ Бачко 
Петрово Село. 
  
          Према одредбама члана 117. став 3. тачка 4. Закона о основама система 
образовања и васпитања скупштинa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe рaзрeшићe, прe истeкa 
мaндaтa, пojeдинe члaнoвe oргaна упрaвљaњa устaнoвe aкo oвлaшћeни прeдлaгaч 
пoкрeнe инициjaтиву зa рaзрeшeњe члaнa збoг прeстaнкa oснoвa пo кojeм je имeнoвaн у 
oргaн упрaвљaњa, док према одредбама члана 116. став 2.  и став 6. истог закона орган 



управљања у школи чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне 
самоуправе, које именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, с тим да 
чланове из реда родитеља предлаже савет родитеља, а чланове из реда запослених 
наставничко веће. 
  
 Комисија за кадровска, административна питања и радне односе је размотрила 
предлог Савета родитеља Основне школе “Шаму Михаљ“ Бачко Петрово Село и 
предложила Скупштини општине Бечеј да исту прихвати и разреши, односно именује 
предложено лице. 
  
 Имајући у виду горе изнето, Скупштина општине Бечеј је прихватила предлог 
Савета родитеља Основне школе “Шаму Михаљ“ Бачко Петрово Село, као и Комисије за 
кадровска, административна питања и радне односе и донела је решење као у 
дипсозитиву.  
  
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно и против њега није допуштена 
жалба већ се  може тужбом покренути управни спор пред Управним судом у Београду  - 
Одељење у Новом Саду у року од 30 дана од дана достављања. Тужба се предаје у два 
примерка. 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
            Општина Бечеј      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                 Игор Киш  
Број:          
Дана: ________2021. године         

Б Е Ч Е Ј 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 














