
 

 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 610-21/19 

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) 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 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СТАРИ ГРАД'' УЖИЦЕ  

 

I Данијел Радевић  члан  Школског одбора, представник Града, именован Решењем о 

именовању Школског одбора Основне школе ''Стари град'' Ужице (''Службени лист града 

Ужица'' број 32/16) разрешава се дужности члана Школског одбора. 

 

II Ивана Миленковић, именује се за члана Школског одбора Основне школе ''Стари 

град'' Ужице, представник Града. 

 

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''. 

 

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. 

Данијел Радевић, члан Школског одбора Основне школе „Стари град“, именован је 

за директора Прве основне школе ''Краља Петра II'' Ужице, па због сукоба интереса мора 

бити разрешен дужности члана Школског одбора. 

Градско веће је на седници одржаној 12.09.2019.године, утврдило Предлог решења 

о разрешењу и именовању једног члана Школског одбора Основне школе ''Стари град'' 

Ужице и предлаже Скупштини да предлог размотри и  усвоји. 
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