
 На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 – други закон, 10/19, 27/18 – други закон, 6/20 

и 129/21) и члана 36. став 1. тачка 12. и члана 128. став 1. Статута града Зрењанина 

(“Службени лист града Зрењанина”, број 17/20 - пречишћени текст) и члана  25. и 26. 

Статута Предшколске установе Зрењанин (“Службени лист града Зрењанина”, број 

7/18, 33/20 и 11/22), а на основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина 

града Зрењанина на седници одржаној _________2023. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА  

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

       ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Управног одбора Предшколске установе Зрењанин,  

 

       - представници јединице локалне самоуправе: 

       1.ЂИНА ДАРИЈЕВИЋ, дипл. правник, 

       2. ДАНЕ МАШИЋ, дипл. историчар, проф. историје, 

       3. БИЉАНА ПЕРЈАТОВ, дипл. економиста, 

 

      - представници запослених: 

       1. РАДИНКА БАРТОЛЕ, васпитач, 

       2. БРАНИСЛАВА РАДОВИЋ, васпитач, 

       3. ДРАГАНА БАЖДАР, васпитач, 

  

       - представници родитеља: 

       1. НИКОЛЕТА ВИДАКОВИЋ,  

       2. ИВАНА ПОПОВ, 

       3. ВЛАДИМИР ЋИРИЋ. 

 

II 
 Ово Решење је коначно. 

III 

 

 Решење објавити у "Службеном листу града Зрењанина". 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

      Чланом 116. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени 

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

регулисано је, између осталог, да орган управљања има девет чланова укључујући и 

председника, а чланом 117. закона прописано је, између осталог, да мандат органа 

управљања траје четири године и да изборни период новоименованог појединачног 

члана траје до истека мандата органа управљања. 

 Чланом 36. став 1. тачка 12. Статута града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст), регулисано је, између осталог, да 

Скупштина града именује и разрешава управни одбор установе чији је оснивач град 

Зрењанин, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да Скупштина града доноси 

одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.  

  Чланом 25. Статута Предшколске установе Зрењанин (“Службени лист града 

Зрењанина”, број 7/18, 33/20 и 11/22) регулисано је, између осталог, да мандат Управног 
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одбора траје четири године, а чланом 26. да има девет чланова укључујући и 

председника. Чланове Управног одбора Установе именује и разрешава Скупштина града 

Зрењанина, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова 

Управног одбора. Управни одбор има девет чланова укључујући и председника.Чланом 

27. истог, прописано је да Управни одбор чине по три представника из реда запослених 

у Установи, родитеља, односно других законских заступника и три представника на 

предлог јединице локалне самоуправе, уз прибављено мишљење националног савета 

националне мањине.  

       Савет родитеља и Наставничко веће, као овлашћени предлагачи, предложили су 

представнике родитеља, односно других законских заступника и представнике 

запослених, за чланове Управног одбора Предшколске установе. 

  Комисија за персонална питања утврдила је Предлог Решења о именовању 

Управног  одбора Предшколске установе Зрењанин. 

 На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у диспозитиву. 

  

    УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

 Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од 

дана достављања овог Решења. 

 

 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
 1. Ђини Даријевић, Зрењанин, 

 2. Данету Машићу, Зрењанин, 

 3. Биљани Перјатов, Зењанин, 

 4. Радинки Бартоле, Зрењанин, 

 5. Бранислави Радовић, Зрењанин, 

 6. Драгани Баждар, Зрењанин, 

 7. Владимиру Ћирићу, Зрењанин,  

 8. Ивани Попов, Зрењанин,  

 9. Николети Видаковић, Зрењанин,  

 10. Предшколској установи Зрењанин, 

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

животне средине, 

 12.Oдељењу за друштвене делатности, 

 13. 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 


