
 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број:610-18/19 

Датум: ____ 2019.године 

+381 (0) 

 

На основу члана 11

(''Службени гласник РС'' број

града Ужица'' број 4/19

______.2019.године, доноси 

 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕ

МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

I Зорица Родаљевић,  чла

Решењем о именовању Школ

Ужице (''Службени лист града

одбора. 

 

II Драгица Андрић, именују

Лале Стефановић'' Ужице, пре

 

III Мандат именованог  члана

 

IV Решење ступа на снагу д

Ужица''. 

Чланом 116. Закона о 

школски одбор чине по три п

јединице локалне самоуправе

 Чланове школског о

самоуправе, а председника б

органа управљања. 

Градско веће је на сед

о разрешењу и именовању је

Лале Стефановић'' Ужице и п

 

 

 

ГРАД УЖИЦЕ 

381 (0) 31 590 135 • е-mail: predsednikskupstine@uzice.rs 

а 116. Закона о основама система образов

'' број 88/2017) и члана 60. Статута града Ужиц

4/19), Скупштина града Ужица, на с

 

РЕШЕЊЕ 

 ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСК

ОЛЕ '''ВОЈИСЛАВ – ЛАЛЕ СТЕФАНОВИЋ

 

члан  Школског одбора, представник род

 Школског одбора Музичке школе ''Војислав 

т града Ужица'' број 32/16) разрешава се дужнос

менују се за члана Школског одбора Музичке 

це, представник родитеља. 

 члана, траје до истека мандата Школског одбор

агу даном доношења и објављује се у ''Служб

ПРЕДСЕДНИ

Брани

Образложење  

 

она о основама система образовања и васпитањ

 три представника из реда родитеља, запослен

праве. 

ког одбора именује и разрешава скупштина

ика бирају чланови већином гласова од укуп

а седници одржаној 17.06.2019.године, утврдил

ању једног члана Школског одбора Музичке 

и предлаже Скупштини да предлог размотри 

бразовања и васпитања 

 Ужица (''Службени лист 

на седници одржаној 

ОЛСКОГ ОДБОРА 

ВИЋ'' УЖИЦЕ 

родитеља, именована 

слав – Лале Стефановић'' 

ужности члана Школског 

зичке школе ''Војислав – 

 одбора. 

Службеном  листу града 

ЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић 

спитања, прописано је да 

ослених и представници 

тина јединице локалне 

д укупног броја чланова 

тврдило Предлог решења 

ичке школе ''Војислав – 

отри и  усвоји. 



P F]I 1Y IJ.]II,IKA CPEUJA

MY3I4IIKA II]I{OJIA
,,BOJI,ICJIAB-JIAIIE CTEOAIIOBI4R''

vxlluL
Ien.6poj:352
16.05.2019. ro,lrse

rPAfl YXI4LIE
nrcAPl-ltiuA

PEII}'BJII,IKA CPBI{JA
I'PAI YIXIIIIE

CKYNIIITIIHA IPA.(A

flPEAMET: Ilpearor 3a paspenege r EMerroBame jeaHor rIJ'IaEa IIIKo,'IcKor oa6opa

floIlrroRaHx-

()6aeel1r1acauo Bac ]a s.IIaH Llll(orlc(or ol6opa Nl-!3]tq(e nlKone .,BojucnaB-Jl&1e

Crerlanouuh" yxfiqe. Jopua Poaalseuuh _ npeacrcRrr'lk polljrc-La. 35or npece-Leta .v

ulioctpaHcrBo suure rre voNc.!a 6yile qnaw opraxa ynpaBJtah'a. tra nper1.]laxcNlo ila rolrccele

Pe[erLe o BeHov pasperlerby ,{,vx(Hoc lII qnaHa lll(onc(or on5opa.

Iarobe. .eocratlarto [peJ.]loI 3a IJNIeHoBat6e Ipar[un AHrprh u3 yxu{a. . 3a rl-]alla

LLI(o.[ci{or 0;I6tlpa \{)3nqrte rrrK)rle ,.BojrlcnaB_Jli!'Ic Cre(banoBxh' Y;rilue xao Ilpe]lcraBHrt(a

For!rra&A r<ojer je rtpe,Uoxu:ro t1 [3a6pao CaBer poilrrer],a fllkone ua cc.ltuuu oJpxru.j

:.1.04.2019. ro,uHe (trex.6poj 291-I o,r 24.0'1.2019. r'o.ltue).

rpana!:c YrPrr.l::{ na ci _-ru_AHArPAAA

c{, r.!!r. .r Lr- r; liJL1t :j1



Ha ocHoB\ qrraHa 109. cl aB 1'1. '.aqNa ) Crar-rra ML[l ,'BoixcrlaB Jlane CreoaHouuh"

-vxuue..rirafia 3. cTag l. r'aqria l) n gnaHoBa 2tl-28' IlociroBHx(a o pal) CaRcra polrorelba'

i""..'r'"ii ,""" \111I ,.BojxcrraB "llane Cre0aHoRuh* yxul(e lra ceqH qu o:p'r"rHoj

16.01.2019. loftlHc HaFoH cnpoBe:leHol Lilaca'na qorlocu cncieh)

IEI]Y6-[UKA CPBIIJA

MY3IlI]I{,\ IIIKOJIA

"BO]]"ICTTAB.J]ANE CTEOALIOBHT'

!)KHUP

Ilcn opoi: l9l I

!ar r-\r: :,r.0.1.:01 9. L orrHc

oAnvKv
o x'J6op)- HoBor qralIa LLlKoncKor oASoPa

L 3a HoBo uaHa LlllioncKo| o.l5opa 13 pc,la po'll]'reLa Lr]a6paHale Apar uqa

AH:rprh.

2, OBa otllt)(a cr)na Ha cHal ! laHolli,lloHoute*a'

3. O pe ru3aq,rju one o,1l)kc crapahe oc auperrop L[kore'

O6Pa3no)I(elLe

Ha cer\Huq[ CaBera poilxre']a olpaiauoj 24'0-l'2019- ro:lxHe Ha aHeBHr Pe'l ie

cBBJAeHO lollotxelbe o.lnlte o u:6op) HoBor qJlalla LllKoncKol o!6opa u3 pela porl rer'L'a'

)Niecro 3opuL(e Po:la"BcBuh, Koia ycneq npeceselLa y ullocrpaHcrao' y crnary ca i,rkoHoM'

BrLre He Nroxc 5urll riraH opfaHa 
-t' 

npaB-rra'ba'

Ha npelror poA Te-rLa 3a lli(ojlcKu olSop nperlo,I(erla je I uarox cnoBe'lcHor

..qacaBa xsa6palla po,lx I c-L /Iparxua AHlpuh'


