На основу члана 53, 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аут.тумачење, 68/15), и члана 26.
тачка 9. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 15/13-пречишћен
текст),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 15. јула 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ЧИБУКОВАЧКИ ПАРТИЗАНИ'' У КРАЉЕВУ

I
Именује се Миша Милосављевић, магистар филолошких наука из Краљева, за члана
Школског одбора у Основној школи „Чибуковачки партизани'' у Краљеву, испред локалне
самоуправе.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу
града Краљева ".
Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 54. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15аут.тумачење, 68/15), којим је утврђено да орган управљања установе чине по три
представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе, које, на предлог
овлашћеног предлагача, именује скупштина јединице локалне самоуправе, на четири
године, и члану 26. тачка 9. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број
15/13-пречишћен текст), којим је утврђено да Скупштина, у складу са законом, доноси
прописе и друге опште и појединачне акте.
Скупштина града Краљева је на седници одржаној дана 28.јуна 2016.године донела
Решење број 02-23/2016-III, којим се на основу члана 30. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон) утврђује да Владимиру
Вујанцу даном потврђивања одборничког мандата 28.јуна 2016.године престаје функција
члана Школског одбора Основне школе „Чибуковачки партизани“ у Краљеву, на коју је
именован Решењем Скупштине града Краљева, број 02-20/2015-III од 2.априла 2015.године,
као представник локалне самоуправе.
Овлашћени предлагач поднео је предлог за именовање члана Школског одбора
испред локалне самоуправе.
У складу са напред наведеним, утврђен је Предлог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути
управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана
пријема решења.
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