
 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 610-25/16-1 

Датум: ____ 2019.године 

+381 (0) 

На основу члана 11

(''Службени гласник РС'' број

града Ужица'' број 4/19

______.2019.године, доноси 

 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕ

ОСНОВН

I Десимир Поповић, члан Ш

именовању Школског одбора

Ужица'' број 32/16) разрешава

 

II Бојана Јелисавчић , име

Јакшић'' Равни, представник г

 

III Мандат именованог  члана

 

IV Решење ступа на снагу д

Ужица''. 

Чланом 116. Закона о 

школски одбор чине по три п

јединице локалне самоуправе

 Чланове школског о

самоуправе, а председника б

органа управљања. 

Десимир Поповић, чла

место члана Школског одбора

 

Градско веће је на сед

о разрешењу и именовању јее

Равни и предлаже Скупштини

 

 

 

ГРАД УЖИЦЕ 

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

а 116. Закона о основама система образов

'' број 88/2017) и члана 60. Статута града Ужиц

4/19), Скупштина града Ужица, на с

 

РЕШЕЊЕ 

 ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСК

ОВНЕ ШКОЛЕ ''ЂУРА ЈАКШИЋ'' РАВНИ

 

лан Школског одбора, представник града, им

дбора Основне школе ''Ђура Јакшић'' Равни (''Сл

ешава се дужности члана Школског одбора, збо

, именује се за члана Школског одбора Осн

вник града. 

 члана, траје до истека мандата Школског одбор

агу даном доношења и објављује се у ''Служб

ПРЕДСЕДНИ

Брани

 

Образложење  

 

она о основама система образовања и васпитањ

 три представника из реда родитеља, запослен

праве. 

ког одбора именује и разрешава скупштина

ика бирају чланови већином гласова од укуп

ћ, члан Школског одбора, представник Града, је

дбора 05.02.2019.године из личних разлога. 

а седници одржаној 17.06.2019.године, утврдил

њу јеедног члана Школског одбора Основне шк

штини да предлог размотри и  усвоји. 

бразовања и васпитања 

 Ужица (''Службени лист 

на седници одржаној 

ОЛСКОГ ОДБОРА 

ВНИ 

а, именован Решењем о 

и (''Службени лист града 

ра, због поднете оставке. 

а Основне школе ''Ђура 

 одбора. 

Службеном  листу града 

 

ЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић 

спитања, прописано је да 

ослених и представници 

тина јединице локалне 

д укупног броја чланова 

ада, је поднео оставку на 

тврдило Предлог решења 

не школе '''Ђура Јакшић'' 
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