


      ПРЕДЛОГ  
На основу члана 115. став 1. члана 116. став 5. и став 13. и члана 117. став 1. Закона о 

основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије'', број 
88/2017, 27/2018 – др. Закони, 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 члана Управног одбора Предшколске установе "Лабуд 

Пејовић" Бечеј 
 
I 
 

Разрешава се члан Управног одбора Предшколске установе "Лабуд Пејовић" Бечеј, даном 
доношења овог решења, и то: 

  
 представник јединице локалне самоуправе:  

 
1. БРАНКА ЦВЕЈАНОВ.  

 
II 
 

Именују се члан Управног одбора Предшколске установе "Лабуд Пејовић" Бечеј, даном 
доношења овог решења, и то:  

 
 представник јединице локалне самоуправе:  

 
1. ДИЈАНА ПЕТЕР. 

 
III 

Мандат новоизабраног члана Управног одбора Предшколске установе "Лабуд Пејовић" 
Бечеј, траје до истека мандата управног 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 
 

 Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 116. став 5. и став 13. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије'', број 
88/2017, 27/2018 – др. Закони, 10/2019, и 6/2020), у којима се наводи да чланове органа 
управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, да 
председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања, те 
да скупштина јединице локалне самоуправе доноси решење о именовању органа управљања. 
 Одредбама члана 115. став 1. закона прописано је да је орган управљања у 
предшколској установи Управни одбор, а одредбама члана 116. ставови 1, 2. и 6. је прописано 
да орган управљања има девет чланова укључујући и председника који чине по три 
представника из реда запослених у установи, родитеља и јединице локалне самоуправе, те да 
чланове из реда запослених предлаже васпитно-образовно веће, а из реда родитеља савет 
родитеља, тајним изјашњавањем. 
 Одредбом члана 116. став 7. Закона прописано је да се у установи у којој се образовно-
наставни рад изводи и на језику националне мањине чланови органа управљања - 
представници јединце локалне самоупрве, именују уз прибављено мишљење одговарајућег 
савета националне мањине.     



           Бранка Цвејанов, која је именована за члана управног одбора Предшколске установе 
"Лабуд Пејовић" Бечеј  решењем скупштине општине бр. I 02-107/2018 од 10.09.2018. године, 
дана 07.09.2021. године, поднела је оставку на ову функцију. 
 Из наведеног разлога, као представник јединице локалне самоуправе у Управни одбор 
Предшколске установе "Лабуд Пејовић" Бечеј предложена је Дијана Петер.         
 Како се у Предшколској установе "Лабуд Пејовић" Бечеј образовно-наставни рад изводи 
и на мађарском језику за  чланове органа управљања - представнике јединце локалне 
самоупрве прибављено је и мишљење Националног савета мађарске националне мањине.      
 Комисија за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине општине 
Бечеј је на својој седници одржаној дана 24.11.2021. године, на основу претходно обављених 
консултација, дописа директора наведене установе, увида у биографију предложеног лица и 
остале предвиђене документације, размотрила и утврдила предлог решења о разрешењу и 
именовању члана Управног одбора Предшколске установе "Лабуд Пејовић" Бечеј и предложила 
Скупштини општине Бечеј да исти прихвати, односно да разреши и именује предложено лице. 
 Имајући у виду горе изнето, Скупштина општине Бечеј је прихватила предлог Комисије 
за кадровска, административна питања и радне односе и донела решење као у диcпoзитиву.  
  

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 
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: I _____/2021           
Дана: _______.2021. године 
Б Е Ч Е Ј         






















