
 

 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 610-33/19 

Датум: ____ 2019.године 

 

ГРАД УЖИЦЕ 

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

На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'' број 88/2017, 27/2018 и 10/2019) 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 ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ  

 

I Драган Николић и Радмила Шуљагић  чланови  Школског одбора, представници 

родитеља, именовани Решењем о именовању Школског одбора Медицинске школе 

(''Службени лист града Ужица'' број 32/16), разрешавају се дужности члана Школског 

одбора. 

 

 

II Ивана Ћитић и Маја Јовановић, именују се за чланове Школског одбора Медицнске 

школе, 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''. 

 

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. 

Драгану Николићу и Радмили Шуљагић, члановима Школског одбора, 

представницима родитеља, Медицинске школе, деца су завршила образовање у 

Медицинској школи па је у складу са чланом 117. ставом 3. тачка 4. Закона о основама 

система образовања и васпитања престао правни основ по коме су именовани у Школском 

одбору. 



ГРАД УЖИЦЕ 

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

Савет родитеља Медицинске школе Ужице на седници одржаној 16.09.2019.године, 

предложио је да се као представници родитеља у Школски одбор именују  Ивана Ћитић и 

Маја Јовановић. 

Градско веће је на седници одржаној 18.09. 2019.године, утврдило Предлог решења 

о разрешењу и именовању два члана Школског одбора Медицинске школе и предлаже 

Скупштини да предлог размотри и  усвоји. 
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IIpeAMer: AocraB,LaEe trpeArora MeAtrquHcxe lllxone y yx[rly 3a pasperrreEe ABa
qJraBa E rrMeHoBarbe fioBllx q,ratroBa IIIRoncKor oAbopa rojll je y MaEAary

4 roaflre troqeB oA 10,11,2016. roanHe

Pemer6eM CxynmrxEe fpaaa y,{uqs I6poj 611-3/16 oA 10.11.2016. roatrHe IIMeEoBau je
IIIRo,rcRu oA6op MeAltrlIIIIcKe IIIRore y yxll{y qtrjrl flojeallEn qraBoBrr cy ce KacBUjuM

PeIIIersuMa MerBarrl trpecraqRoM qraEcrBa y cx"raAy ca 3aRo[oM,

MaHnar Illrcorc(oM on6oDv lIaBeneEIIM Petre6eM. i(ao n lcacHninM PelnerBtrMa roaie'rerxotr
ronrHe. onHocl|o no 10,11.2020. ronnre. (aRo je A no no cy(o6a [HTepeca l(oa aBa qnaHa-

Htrrortrh AparaEa x IIIy,Larxh PaAM[netrpeAcraBHuxa poatrTeJEa, oaxocso Apyr[x 3sl(oscKl|x
3acrytrEllrta, jep cy uM Aerla 3aBplntrna urr(oJroBaBe y Bauroj IIInorf, urKorcrc 2018/19, ro IIM
oBflM nyreM TpantlrMo p{rpemeBe qJraHcrBa llftco,rcxor oA6opa y MeEirqfiacxoj fircorll.

rl,ratr 116. 3atoHa o ocEoBaMa cEcreMa o6pa3oBa6a tI Bacrrlrar6a je flpomrcaEo Aa qralloBe

opraEa ynpaBJLar6a ycraEoBe [MeEyje s parperxaBa ck?nurrusa jeAtrEtrqe Jrorafire caMoyrrpaBe,

u na rtcTrl qnlle no Tprl npencTaBH[(a 3aflocreflsx, poAnTeJba, oaHocHo apyrux 3axoscRux

3acryrrHnr$r, tr jeallnnq€ JroKanse caMoyrrpaBe Kojn rpe6a Aa 6ytry EpencrsBEtrqn coquja,rHxx
laprEepa rt3 floApyqja paAa rrrKoJre, oArrocEo 3npaBcrBa u coqlljanlle :arlrrure. I{ctuu v,nanou je
rIpeABBDeEo Aa qi'raHoBe oprasa ytrpaBJLaEa rrpeAJrar(e rI3 peAa poAlreJLa, oAEocHo Apyrlx
jaKoucKrx racrynHur(a - CaBer polur€,Ba. raj u uv r rjaur ruaean eu.

Ilocre clpoBeAeEe 3ar{orroM trpotrIlcalle trpoqeAype, CaBer Do,rllre,%a je ua ceAH,lrlu

oAprrsEoj 16.091019. roAuHe yrBpArro npeArror Aa ce 3a qraHoBe Illrcorclcor oA6opa MeArqnHcrce

ItrIco,r€ [MeEyjy npeAcraBr rqll poAnrejLa, oArrocso ApyDrx 3ar(oEcxlx 3acryrrHur{a yq€lIIIRa

IIIKone: gEaE4-ElfIE us yxnqa, yn. Bpe,ra 6p. 1. r I4Ajg--JSE4E9gg!, nr yxrr{a, y,t.

I{apaDopDeBa 6p.87a.
Mo,ruMo Bac Aa y cr&raA)r ca 3axoEoM oAJryrrlre o rraBeneEoM npeA,,rory oBrauheEf,x

rpeArararra, pglDggggg .rraEoBe Illxo,'IcKor oA6opa Menr{xnclce lllrcolet EEBqEgE-![pgIaglLq
lllv,aarxh Pan'u {ne-npelct aBUHxe poaure,ua a umcxviere noearoxexe xarunaare 3a qra[oBe

IllKo,'rcxor oA6opa MeArrlxrcxe IIIRone y yxrqy: UEggX_!gIgE_I_&iy--.,I9EgE9Eg! -Rao
trpeacTaBunKe poanTer'Ba, oanocno apyrnx 3ar(oHcrc[x SacryEllllKa.

Ca roNroBarGeM,

YYx ry, 17.09.2019. roArHe

MeA qnHc(a uxonr, IleMarbnHa 148,31000 yxnqe, Cp6rja
www.medicinskaskolauzice.edu.rc
e-mail: ssmedskouzi l @gmail.com

TereOoH: +381 31 3512 694 ,4xpeKrop: +381 31 3513 137 CeKperap:+381 31 3500 531

IIluOpa AerrarEocru: 8532; Marll"{Etl 6poj: 01579403; ILIE: 100600957
Teryhn paqyH: 840-1258660-67


