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На основу члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку 
(,.Службени гласник РС”, број 18/16) и члана 35. став 2. тачка 3) Закона о 
основама система образовања и васпи гања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
52/11, 55/13, 35/15 - аутенгично тумачење, 68/15 и 62/16-УС), министар 
просвете, науке и технолошког развоја доноси

Р Е Ш Е Њ Е

ИМЕНУЈУ се на дужност члана привременог Школског одбора 
Основне школе „Светозар Милетић’" у Земуну:

1. Јелена Вукић,
2. Злата Марвучић,
3. Предраг Ралевић,
4. Зорица Нешић,
5. Романа Јовановић,
6. Ксенија Сацка Станић,
7. др Виолета Несторов.

Мандат привременог Школског одбора почиње да тече од 
31.08.2017. године и траје до престанка привремених мера, односно именовања 
новог Школског одбора, а најдуже шест месеци.

О б р а з л о ж е њ е

Решењем министра просвете, науке и технолошког развоја, број: 
119-01-0067/2017-07/480/1 од 28.08.2017. године, у поступку спровођења 
привремених мера, разрешен је дужносги дотадашњи Школски одбор Основне 
школе "Светозар Милетић" у Земуну, који је именован решењима Скупштине 
града Београда број: 112-632/14-С од 22.07.2014 године, број: 118-762/15-С од 
23.10.2015. године, број: 112-763/15-С од 23.10.2015. године, број: 118-457/16-С 
од 22.06.2016. године и број: 112-962/16-С од 30.11.2016. године.



Министарство просвете, науке и технолошког развоја је 
овлашћено да у поступку спровођења привремених мера разреши орган 
управљања и именује привремени орган управ.вања, до ирестанка привремених 
мера. односно именовања новог органа управљања, а најдуже шест месеци. те је 
на основу члана 35. став 2. тачка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања, одлучено као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Ово решење је  коначно и против 
истог се може покренути управни спор. Тужба се подноси Управном суду, у 
року од 30 дана од дана пријема овог решења.


