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Ужице 

 

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

васпитања (''Службени гласник Републике Србије'' број 88/2017, 27/2018-др.закон, 27/2018 

(II)-др.закон, 10/2019 и 6/2020) и члана 60. Статута града Ужица (''Службени лист града 

Ужица'' број 4/19) Скупштина града Ужица, на седници одржаној __________ 2020.године, 

доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „РАДОЈЕ ЉУБИЧИЋ“ 

 

Ι  У Школски одбор Техничке школе „Радоје Љубичић“ именују се за чланове:  

 

1.Милица Чоланић, представник оснивача 

2. Вилиам Кораћ, представник оснивача 

3. Александра Гардић, представник оснивача 

4. Иван Стакић, представник запослених 

5. Влатко Павловић, представник запослених 

6. Новка Копривица, представник запослених 

7. Данијела Дрндаревић, представник родитеља 

8. Душко Маџаревић, представник родитеља 

9. Сандра Челиковић, представник родитеља 

 

Председника Школског одбора бирају чланови Школског одбора из реда чланова. 

 

ΙΙ Мандат чланова Школског одбора траје  четири (4) године. 

 

ΙΙΙ Ово решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу града 

Ужица“. 

 

                                                                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                         Бранислав Митровић 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

На  основу члана 116.став 2. Закона о  основама система образовања и васпитања 

Школски одбор чини девет чланова, укључујући и председника и то по три представника 

запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе. 

Истим чланом у ставу 5. је прописано да чланове Школског одбора именује и 

разрешава Скупштина јединице локалне самуправе, а председника Школског одбора 

бирају чланови, већином гласова од укупног броја чланова. 
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Такође, прописано је да чланове Школског одбора из реда запослених предлаже 

Наставничко веће, а из реда родитеља – Савет родитеља.  

Чланом 117.став 1. истог Закона је прописано да мандат Школског одбора траје 

четири године. 

Обзиром да је почела нова школска година, као и да су од стране школа 

достављени предлози за чланове Школских одбора, представника запослених и родитеља, 

потребно је што раније формирати органе управљања у школама па постоје оправдани 

разлози да Решење ступи на снагу даном објављивања. 

Градско веће је на седници одржаној 20.10.2020.године, утврдило предлог Решења 

о именовању Школског одбора и предлаже Скупштини да Решење размотри и усвоји. 

 


