
На основу члана 116. став 2, 5, 6. и 9. тачка 5, члана 117. став 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18-др.закон, 10/19) и 
члана 26. тачка 9. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-
пречишћен текст),  

Скупштина града краљева, на седници одржаној дана 23. јула 2019.године, донела је 
 

                                                           Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

У МЕДИЦИНСКОЈ ШКОЛИ У КРАЉЕВУ 
 
 

I 
 

 Разрешава се Драгана Пауновић дужности члана Школског одбора у Медицинској школи 
школи у Краљеву, испред Наставничког већа. 

 

II 
 

 Именује се Светлана Букумира, наставник здравствене неге, за члана Школског одбора 
у Медицинској школи у Краљеву, испред Наставничког већа. 
 

III 
 

  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), 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 наставничко веће, односно савет родитеља, тајним изјашњавањем и 
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 116. став 9. тачка 5. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18-др.закон, 10/19) прописано је да за члана органа 
управљања не може да буде предложено ни именовано лице које је изабрано за директора 
друге установе, а чланом 117. став 3. Закона утврђено је да ће скупштина јединице локалне 
самоуправе разрешити појединог члана органа управљања установе пре истека мандата ако 
наступи услов из члана 116. став 9.  

 Овлашћени предлагач доставио је обавештење да је досадашњи члан Школског одбора, 
именован испред Наставничког већа, изабран за директора Економско-трговинске школе у 
Краљеву, и у складу с тим поднео предлог за разрешење и именовање члана Школског 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 
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                                                                       Скупштине града Краљева 

                                                            Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја,с.р. 


