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На основу члана 11.Одлуке о оснивању Регионалног центра за професионални 
развој запослених у образовању (''Службени лист града Ужица'' број 11/05) и члана 60. 
Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19) Скупштина града Ужица, 
на седници одржаној __________  2021.године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА 

РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 
ОБРАЗОВАЊУ  

 
Ι  Татјана Гогић, председник Управног одбора Регионалног центра за 

професионални развој запослених у образовању, именована Решењем  о именовању 
Управног одбора Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању, 
(''Службени лист града Ужица'' број 47/20) разрешава се функције председника Управног 
одбора Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању, 
представник оснивача. 

 
II Невена Марић, именује се за председника Управног одбора Регионалног центра 

за професионални развој запослених у образовању, представник оснивача. 
 
 

ΙII Мандат именованог председника траје  до истека мандата Управног одбора 
Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању. 
 

ΙV Ово решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу града 
Ужица“. 

 
                                                                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                         Бранислав Митровић 
______________________________ 

Образложење  
 Чланом 11. Одлуке о оснивању Регионалног центра за професионални развој 
запослених у образовању прописано је да Управни одбор Центра именује и разрешава 
оснивач. Управни одбор Центра има 7 чланова и то четири члана управног одбора Центра 
чине представници оснивача, а по једног чине представници установа из области 
образовања, Школске управе и запослених у Центру. 
 
 
  

Чланом 60.Статута града Ужица прописано је да Скупштина именује Управни 
одбор установа чији је оснивач. 



ГРАД УЖИЦЕ 

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

Татјана Гогић, председник Управног одбора РЦУ је дна 16.12.2021.године, поднела 
оставку коју је доставила Скупштини града. 

Градско веће је на седници одржаној 23.12.2021.  године, утврдило предлог Решења 
о разрешењу и именовању председника Управног одбора Центра за професионални развој 
запослених у образовању и предлаже Скупштини да Решење размотри и усвоји. 
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