
 

 На основу члана 115. став 2., члана 116. и 117. Закона о основама система образовања 

и васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и 

члана 36. и 128. став 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 

17/20 - пречишћени текст), а на основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина 

града Зрењанина на седници одржаној ________________2022. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“ДР ЈОВАН ЦВИЈИЋ” ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

        ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Основне школе “Др Јован Цвијић” 

Зрењанин, почев од 15.06.2022.године: 

 

        - представници јединице локалне самоуправе - 

        1. Ивана Којчић, дипломирани правник, 

        2. Бранко Видрић, дипломирани правник,  

        3. Слободан Јуришин, дипломирани инжењер менаџмента, 

 

        - представници запослених - 

        4. Владимир Стојшин, професор информатике, 

        5. Снежана Ћурчић, професор биологије, 

        6. Биљана Босић, професор разредне наставе, 

 

        - представници родитеља - 

        7. Драгана Убовић, трговац, 

        8. Горан Иванов, дипломирани инжењер пољопривреде, 

        9. Јелена Ђорђевић Перц, дипломирани филолог. 

       

II 

 

  Чланови Школског одбора именују се на период од 4 године. 

 

III 

 Ово Решење је коначно. 

 

IV 

 

 Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је да је 

орган управљања у школи школски одбор. Одредбама чл. 116. и 117. наведеног закона 

одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат чланова 

школског одбора. 
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        Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског 

одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, председника бирају 

чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања, а решење о 

именовању, односно разрешењу коначно је у управном поступку. 

        Школски одбор чине по три представника из реда запослених у установи, родитеља, 

односно других законских заступника и три представника на предлог јединице локалне 

самоуправе. Чланове Школског одбора  из реда запослених предлаже Наставничко веће, а из 

реда родитеља - Савет родитеља, тајним изјашњавањем. 

 Чланови Школског одбора именују се на период од четири године. Како садашњим 

члановима Школског одбора истиче мандат 14.06.2022. године, потребно је разрешити исте и 

именовати нове чланове Школског одбора.      

        Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 - 

пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града Зрењанина, а чланом 128. став 

1. утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 

закључке, препоруке и упутства. 

 Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о 

именовању чланова Школског одбора Основне школе “Др Јован Цвијић ” Зрењанин. 

  На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града Зрењанина 

донела је решење као у диспозитиву.  

 

УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
  Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од дана 

достављања овог Решења.  

 

 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
1. Именованим члановима Школског одбора, 

2. Основној школи “Др Јован Цвијић” Зрењанин, 

3. Oдељењу за друштвене делатности,  

4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту 

животне средине и  

5. А р х и в и. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА               
Број:                                            

Дана:                          

З Р Е Њ А Н И Н 

 

 

                ПРЕДСЕДНИК 

          СКУПШТИНЕ ГРАДА  

                Чедомир Јањић  

                  Предлагач: 

Комисија за персонална питања 

Кристина Ћиришан, председник 

 


