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 – други закон, 10/19 и 6/20) 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 ________________2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
“9. МАЈ” ЗРЕЊАНИН

I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Основне и средње школе “9. мај”
Зрењанин,
- СТЕВО ЧОРОКАЛО, специјалиста ловства и шумарства, представник родитеља и
- ЗАГОРКА ЖИВАНКИЋ, дипломирани правник, представник родитеља.

II
Ово Решење је коначно.

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

Образложење

Одредбом члана 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – други закони, 10/19 и 6/20) прописано је да је
орган управљања у школи школски одбор. Одредбама члана 116. и 117. наведеног закона
одређени су, између осталог, и састав школског одбора, именовање и мандат чланова
школског одбора.
Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају
чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања.
Чланом 117. наведеног закона утврђени су, између осталог и разлози за разрешење члана
Школског одбора пре истека мандата.
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.
Стево Чорокало и Загорка Живанкић именовани су за чланове Школског одбора

Основне и средње школе “9. мај” Зрењанин, Решењем Скупштине града Зрењанина број 0652-87/18-I, дана 15. јуна 2018. године, као представници родитеља ("Службени лист града
Зрењанина", број 15/18).
Како деца Стева Чорокала и Загорке Живанкић више нису ученици ове школе, престао је
основ да именовани буду чланови Школског одбора ове школе и потребно их је разрешити.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
разрешењу Стева Чорокала и Загорке Живанкић дужности члана Школског одбора Основне и
средње школе “9. мај” Зрењанин, као представника родитеља.
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. Стеву Чорокалу,
2. Загорки Живанкић,
3. Основној и средњој школи “9. мај” Зрењанин,
4. Одељењу инспекција, Одсеку просветне инспекције и инспекције за заштиту животне
средине и
4. А р х и в и.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:
Дана:
ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић
Предлагач:
Комисија за персонална питања
Кристина Ћиришан, председник

