
На основу члана 116. став 2, 5. и 6, члана 117. став 1. и став 5. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 
27/18-др.закон, 10/19 и 6/20) и члана 26. тачка 9. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст),  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 24. децембра 
2021.године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ДЕВЕТ 

 ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ОЛГА 
ЈОВИЧИЋ-РИТА“ ИЗ КРАЉЕВА 

 
I 

 
Утврђује се престанак мандата члановима Управног одбора Предшколске 

установе „Олга Јовичић-Рита“ из Краљева, због истека периода на који су 
именовани: 

1. Славици Миленковић, представнику локалне самоуправе, 
2. Јовану Јовићу, представнику локалне самоуправе,  
3. Љупки Грбовић, представнику локалне самоуправе, 
4. Верици Митић, представнику Васпитно-образовног већа, 
5. Душици Шушић, представнику Васпитно-образовног већа, 
6. Здравку Глишовићу, представнику Васпитно-образовног већа, 
7. Дијани Рибаћ, представнику Савета родитеља, 
8. Александру Васићу, представнику Савета родитеља, 
9. Невени Тврдишић Антоновић, представнику Савета родитеља. 
 

 
    II 
 
Именују се за чланове Управног одбора Предшколске установе „Олга 

Јовичић-Рита“ из Краљева: 
1.Славица Миленковић, медицинска сестра, представник локалне 

самоуправе, 
2.Александра Божовић, мастер правник, представник локалне самоуправе, 
3.Олгица Чурлић, струковни економиста, представник локалне самоуправе, 
4. Јелена Гољић, представник Васпитно-образовног већа, 
5. Верица Митић, представник Васпитно-образовног већа, 
6. Весна Ровчанин, представник Васпитно-образовног већа, 
7. Дијана Рибаћ, представник Савета родитеља, 
8. Александар Васић, представник Савета родитеља, 
9. Невена Тврдишић Антоновић, представник Савета родитеља. 

 
 
 

III 
 

             Мандат чланова Управногог одбора траје четири године. 
 

IV 
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Изборни период новоименованог појединог члана органа управљања траје 

до истека мандата органа управљања 
 

V 
 

  Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
листу града Краљева ". 

 
 О б р а з л о ж е њ е 
  

Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 116. став 2, 5. и 
6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
број 88/17, 27/18-др.закон, 10/19 и 6/20), којим је утврђено да орган управљања 
чине по три представника из реда запослених у установи, родитеља, односно 
других законских заступника и три представника на предлог јединице локалне 
самоуправе, које именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а 
предлаже васпитно-образовно веће, односно савет родитеља, тајним 
изјашњавањем, као и у члану 26. тачка 9. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), којим је утврђено да Скупштина, у 
складу са законом, доноси прописе и друге опште и појединачне акте. 

Чланом 117. став 1. Закона утврђено је да мандат органа управљања траје 
четири године, а ставом 5. истог члана утврђено је да изборни период 
новоименованог појединог члана органа управљања траје до истека мандата 
органа управљања. 

С обзиром на истек мандата чланова Управног одбора, у складу са чланом 
117. став 2. Закона овлашћени предлагачи доставили су предлоге за именовање 
чланова Управног одбора.  

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.  
 
Скупштина града Краљева 
Број:02-80/2021-I 
Дана:24. децембра 2021.године 
                                                                                            Председник 
                                                                                Скупштине града Краљева 
 
                                                                    Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја 
 
 
 

 
 


