
 

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

(''Службени гласник РС'' број 88/2017) и члана 60. Статута града Ужица (''Службени лист 

града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 

______.2019.године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ УЖИЦЕ 

 

I Слободан Живанић члан Школског одбора, представник из реда запослених, именован 

Решењем о именовању Школског одбора Техничке школе Ужице (''Службени лист града 

Ужица'' број 32/16) разрешава се дужности члана Школског одбора, због престанка радног 

односа одласком у  пензију. 

II Мира Марјановић, именује се за члана Школског одбора Техничке школе Ужице, 

представник из реда запослених. 

III Мандат именованог  члана, 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  610-9/19 

Датум: _____ 2019.године 

 У ж и ц е 

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. 

Слободану Живановићу, члану Школског одбора, представника из реда запослених, 

престала је дужност  члана Школског одбора 07.03.2019.године због престанка радног 

односа одласком у  пензију. 

 

Градско веће је на седници одржаној 15.04.2019.године, утврдило Предлог решења 

о разрешењу и именовању једног члана Школског одбора Техничке школе Ужице и 

предлаже Скупштини да предлог размотри и  усвоји. 

 

 



IPA I'

TexHxq(a uKora

AeroBoAHn 6poj:6lld\ - el-ll9
AaryM: 13.03.2019. roAxHe

Yxxqe

cxynuTIHA rPMA ylt{t4t-lE

KoMVctA)h 3a w6op q vMeHoBaE,a -

nPEAMET: npeAror 3a pa3peuleEe 
'{naHa 

y{ rMeHoaa[6e HoBor rtraHa
TexHr'rke uxore y yxkqy

OApeA6oM qnaHa 777.3a{oHa o ocHoBaMa cucteMa o6pa3oBarba r BacnrraFba l"Cn. fn. pC,, 6p.
88/2017 u27/2OL8) npon{caHo je Aa q.naHoBe lll(onckor 0460pa, xMenyje ra parpelaea cxynu.:uxa
jeAuH14qe roxanHe caMoynpaBe, h Aa llJ(oncxra 0460p hMa AeBer ynaHosa ino'.p, np.4.r"rrr*u
3anocleH,ix, poA[Te,rba 14 jeAkHrqe rot(arHe caMoynpaBe),

HacraaHu.tKo Behe, Kao osnauheHu npeAnaraq, Ha ceiqHuqx
npeAnoxxno je jeAHor npeAcTaBH,iKa u3 peAa 3anocreH,ix
MapiaHoBuh, yMearo Cao6oAaHa }l(xBaHrh, quju je MaHAar
oAnacKoM y crapocHy neH3xjy.

31000 Y)+Mqe

tUxorcKor oA6opa

oApxaHoj AaHa 07.03.2019. roArHe,

3a lrraHa lll(o,ncxor oA6opa, Mxpy
npecTao npecTaH(oM paAtor oAHoca

PaA, ycnocraBrbaBa HecMeraHot paAa Ulkorc(or oA6opa, Mo,Il,tMo Bac Aa lr3sput re lMeHoBaBe
HOBO r.naHa u3 peAa 3anocneHhx, M,4pe MapjaHoBxh.

,13 HanpeA u3Heror pa3rora, Illkona, xao oB.nauheHu npeMaraq, noAHocr,i oBaj rpeAror 3a
pa3peure!6e jeAHor qra8a lllkorcKor oA6opa rMeHooaHor rl3 peAa 3anoane8rx, Cno6oAaHa
)l(hBaHrh, u npeAna)rc Aa CKynurkHa fpaAa yx{qe, flo berosoM pa3peLler6y, HenocpeAHo
t{MeHyje Apyror qraHa, npeAcraBHr*a 3ahocreHrx, Mrpy MapiaHoBrh,3a qraHa Ul(oncxor
oA6opa oBe lllKore.

MontMo Aa ce np, ,iMeHoBaby soA[ paqyHa o oApeA6aMa qn. 11G, cr.9.3a(oHa o ocHoBaMa
c cTeMa o6pa3oBaba k BacnhTaba, kojliM je fiponucaHo Koja ,uqa He rvrory 6lru urvreuoaaxa:a
graHoBe, oAHocHo o npo6neMy cyxo6a xHTepeca (Aa ce He xMeHyjy n,4qa xoja cy Befi xMeHoBaHa 3a
qraHa oprasa ynpaBrbaba Apyre ycTaHoBe,,4n,t 3a Aupel{Topa Apyre ycraHoBe, koja 3aclynajy
,rHrepece Bkule crpyr,iypa, xnI nxqa qqja Aeqa noxaDajy oBy t!xony, h cn).

3c- At1PEHroP

amH TyqaxoBxh, Arnn. xHx.
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