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

(''Службени гласник РС'' број 88/2017) и члана 67. Статута града Ужица (''Службени лист 

града Ужица'' број 25/17-пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 

_____ 2018.године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ''РАДОЈЕ ЉУБИЧИЋ'' 

 

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ: 

- Весна Обућина и Жељко Стаматовић, чланови Школског одбора, представници 

родитеља, именовани Решењем о именовању Школског одбора Техничке школе 

''Радоје Љубичић'' (''Службени лист града Ужица'' број 32/16) 

-  

II ИМЕНУЈУ СЕ: 

- Тања Селаковић и Ивана Божић, за чланове Школског одбора Техничке школе 

''Радоје Љубичић'', представници родитеља. 

III  Мандат именованих чланова, траје до истека мандата Школског одбора. 

IV Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у ''Службеном  листу града 

Ужица''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I број 610-4/18 

Датум: _____ 2018.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образложење  

Чланом 116. Закона о основама система образовања и васпитања, прописано је да 

школски одбор чине по три представника из реда родитеља, запослених и представници 

јединице локалне самоуправе. 

 Чланове школског одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне 

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

органа управљања. 

Чланове из реда запослених предлаже наставничко веће а из реда родитеља – савет 

родитеља, тајним изјашњавањем. 

Чланови Школског одбора Весна Обућина и Жељко Стаматовић, представници 

родитеља, именовани Решењем о именовању Школског одбора Техничке школе ''Радоје 

Љубичић'' (''Службени лист града Ужица'' број 32/16) више нису у Савету родитеља. 

Савет родитеља Техничке школе Радоје Љубичић је на седници Савета родитеља 

одржаној 15.09. 2017.године, предложио Тању Селаковић и Ивану Божић, за чланове 

Школског одбора из реда родитеља. 

Градско веће је на седници одржаној 13.03.2018.године, утврдило предлог решења о 

разрешењу и именовању два члана Школског одбора Техничке школе ''Радоје Љубичић'' и 

предлаже Скупштини да предлог размотри и  усвоји. 



TEXEII'IRA IIIROJIA

"PAIOIE,lbVEU|IU6"
Vrc u 4e

[e,t. 6poj: 191

od 27.02.2018. mdune

rPAn vlr{n4E
CRYIIIIITLIHII rPA/qA

IIPEIMET: flocmaenan'e npedaoza vaauoea

Illkoncxoz od6opa Texnuuxe utxone ,,Padoje Jby6uuuh" y Vctcur4t

4tauoeu lllxotcrcoz od6opa us peda podumema Becua O6yhuua u

iKemxo Cma,uamoeuh euwe uucy y Caeemy podumema, Texuuurca wxota ,,Padoje

"6y6uuuh", cxodlo ,Lnauy 116 3aKoHa o ooloeaLla cucmeua odpasoean a u

eaaTumaha (At ztacuux PC 6p. 88/2017) docmaena npedtoz utauoea

lllxoncroz od6opa Texuuvxe wrote ,,Padoje lby1uuult".

c Ha ceduuqu Caeema podumema Texuuqre u,wote ,,Padoje Jby1uuuh"

odpcrauoj 15.09.2017. zoduue, sa ,uauoee lllrcorcrcoe od6opa, xao

noedcmaeuuuu oodumema, npednocrceuu cy cledehu podumenu:

1) Tarua Cetaxoeuft
2) Ileana Eocttuft
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