ОПШТИНСКИ
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГОДИНА XXVII

ОПШТИНА ОСЕЧИНА
13.11.2018.

На основу члана 90.став 1., а у вези са чланом 89.став
1.тачка 4., члана 107. Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник.РС“,број 88/2017 и 27/2018др.закони), члана 38. и 116. Статута општине Осечина
(„Општински службени гласник“, бр. 7/2008, 6/2015),
Скупштина општине Осечина, на седници одржаној дана
13.11.2018.године доноси
ОДЛУКУ
о оснивању Образовно-васпитног центра „Осечина“ у
Осечини и укидању Основне школе „Браћа Недић“ у
Осечини
Члан 1.
Оснива се Образовно-васпитни центар „Осечина“ у
Осечини (у даљем тексту: Центар) почев од 1. септембра
2019. године.
Центар се оснива за обављање делатности средњег и
основног образовања.
Члан 2.
Укида се Основна школа „Браћа Недић“ са седиштем у
Осечини, улица Браће Недић број 32 (у даљем тексту:
Укинута школа), са даном 31. август 2019. године.
Члан 3.
Центар ће пословати под називом: Образовно-васпитни
центар „Осечина“.
Седиште Центра је у Осечини, улица Браће Недић, број
32.
Члан 4.
Средства за почетак рада и обављање делатности Центра
обезбеђују се у складу са законом.
Члан 5.
Центар остварује планове и програме наставе и учења
општег и стручног образовања и васпитања у трогодишњем
и четворогодишњем трајању за следећа подручја рада:
Економија, право и администрација и Трговина,
угоститељство и туризам, као и планове и програме наставе
и учења основног образовања.
План и програм наставе и учења остварује се на српском
језику.
Члан 6.
До именовања Школског одбора у складу са законом,
Центром ће управљати Привремени школски одбор у
саставу:
1. Дејан Алексић, професор енглеског језика из Осечине,
2. Нела Костић, професор разредне наставе из Осечине,
3. Ана Перишић, професор разредне наставе из Осечине,
4.Ненад Пантелић, дипломирани економиста из
Драгијевице,
5.Жељко Андрић, дипломирани инжењер прехрамбене
технологије из Осечине,
6.Зорица Павловић, васпитач из Осечине,
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7.Младенка Ненадовић, дипломирани правник из
Царине,
8.Миломир Станимировић, дипломирани инжењер
прехрамбене технологије из Осечине,
9.Владимир Радивојевић, мастер професор спорта и
физичког васпитања из Осечине
Члан 7.
Привремени школски одбор:
а) донеће Статут Центра до 01. септембра 2019.године;
б) донеће Годишњи програм рада Центра;
в) обављаће друге послове из надлежности школског
одбора утврђене законом.
Привремени школски одбор престаје са радом када се
именује Школски одбор Центра у складу са законом.
Члан 8.
До именовања директора Центра, његове послове ће
обављати и вршити његова овлашћења Милан Симић,
професор француског језика и књижевности из Осечине.
Члан 9.
Ученици уписани у Укинуту школу имају право да
заврше започети разред у Укинутој школи закључно са 31.
августом 2019. године и да наставе школовање у Центру од
1.септембра 2019.године.
Члан 10.
Центар је дужан да преузме запослене и ученике
Укинуте школе.
Центар је дужан да преузме матичне књиге и другу
евиденцију Укинуте школе.
Имовину, права и обавезе Укинуте школе преузима
Центар.
Члан 11.
Општи акти Центра донеће се у року од 30 дана од дана
доношења Статута.
Члан 12.
Укинута школа ће усвојити завршни рачун са стањем на
дан 31. август 2019. године.
Члан 13.
Ову Одлуку објавити у Општинском службеном
гласнику, а иста ступа на снагу ступањем на снагу Одлуке
Владе Републике Србије о изменама Одлуке о мрежи јавних
средњих школа.
Скупштина општине Осечина
Дана 13.11.2018.године, број 060-44-1/2018
Председница Скупштине
Златија Миличић, с.р.
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