
 

 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 610-46/19 

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 ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ „НАДА МАТИЋ“ УЖИЦЕ  

 

I Виолета Мајсторовић  члан  Школског одбора, представник града, именована Решењем 

о именовању Школског одбора Основне школе ''Нада Матић'' Ужице (''Службени лист 

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

 

и 

 

Бојана Маринчић  члан  Школског одбора, представник родитеља, именована Решењем о 

именовању Школског одбора Основне школе ''Нада Матић'' Ужице (''Службени лист града 

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

 

II Ивана Лаковић именује се за члана Школског одбора Основне школе ''Нада Матић'' 

Ужице, представник града 

 

и 

Данијела Василијевић именује се за члана Школског одбора Основне школе ''Нада 

Матић'' Ужице, представник 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. 



ГРАД УЖИЦЕ 

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

Виолета Мајсторовић, члан Школског одбора, Основне школе „Нада Матић“ 

Ужице, представник града,  поднела је захтев за разрешење због пресељења у други град 

па сходно наведеном именованој престаје чланство у Школском одбору. 

Бојани Маринчић, члану Школског одбора, представнику родитеља, Основне 

школе „Нада Матић“ Ужице, дете је завршило основну школу па је у складу са чланом 

117. ставом 3. Закона о основама система образовања и васпитања престао правни основ 

по коме је именована у Школском одбору. 

Савет родитеља ОШ „Нада Матић“ Ужице, је на седници одржаној 12.09.2019. 

године донео једногласно одлуку да за новог члана Школског одбора из реда родитеља 

предложи Данијелу Василијевић. 

Градско веће је на седници одржаној 18.11.2019.године, утврдило Предлог решења 

о разрешењу и именовању два члана Школског одбора Основне школе ''Нада Матић'' 

Ужице и предлаже Скупштини да предлог размотри и  усвоји. 

 

 



Peny6nrxa Cp6rja
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Ilpeduem : lluuqujamuaa 3a 3aMeHy.lraHoea W xonc$oe od6opa,

qaaHoBr4 ljlKoflcKor oA6opa OcHoBHe LUKoae,,HaEa Marrah", yxxqe,

uMeHoBaHx cy peuebeM Cxynurune rpaAa yxxqa I 6poj 6'10-36/16 oE
'10.11.2016. roErHe, ca [raHAaroNr oE qerlpu roAlaHe. l! .1,,-

LlnaH O.q6opa Kora je xMeHoBana noKanHa caMoynpaBa, Btaonera PaKuh

(cana yAaro MajcropoBrh), noAHena je 3axreB Aa 6yAe pa3peueHa oBe

QyHKqraje 360r npecerbeBa y Apyrx rpaA. 1. ta
qflaHy la3 peAa poEr,irejba, EojaHu Map H,{xh. ripecrana je Synxqraja:6or

TOra UJTO joj je AeTe saBpuJxno ocMx pa3pea u u3aurflo u3 LrlKofle.

CaBer poAurerba je Ha ceEHrlqr4 oApxaHoj 12.09.2019. roAuHe AoHeo
jeAHornacHo oEnyKy Aa 3a HoBor qflaHa, npeAcraBHuKe poArrrejba, npeAnoxx:

- AaHujeny BacunlajeBrh

Moflr4Mo Bac Aa Ha crreAehoj ceAHnlr,r CxynuJrlaHe [MeHyjere ra ABa
HoBa qnaHa lllkoncKor o.q6opa Oul ,,HaAa Marxh", yxflqe 
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