
 

 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 610-67/19 

Датум: 

 

ГРАД УЖИЦЕ 

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

 

На основу члана 121. Закона о основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'' број 88/17 и 27/18-др.закон), члана 3. Правилника о општинском 

савету родитеља (''Службени гласник РС''број 72/18) и члана 67. Статута града Ужица 

(''Службени лист града Ужица'' број 25/17-пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на 

седници одржаној ____ 2019.године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

 О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА РОДИТЕЉА ГРАДА УЖИЦА 

 

I Савет родитеља града Ужица (У даљем тексту: Савет) именује се у следећем саставу: 

1. Марина Тошић, члан Савета, представник родитеља ''Предшколске установе'' 

Ужице, 

- Душко Дабић, заменик члана Савета, представник родитеља ''Предшколске 

установе'' Ужице 

2. Милош Радојевић, члан Савета, представник родитеља ОШ ''Стари град'' Ужице 

- Јелена Мијатовић, заменик члана Савета, представник родитеља ОШ ''Стари град'' 

Ужице 

3. Љубомир Поповић, члан Савета, представник родитеља Прве основне школе 

Краља Петра II Ужице, 

- Дејан Тејић, заменик члана Савета, представник родитеља Прве основне школе Краља 

Петра II Ужице, 

4. Иван Стевановић, члан Савета, представник родитеља ОШ ''Душан Јерковић'' 

Ужице, 

- Нада Драгутиновић, заменик члана Савета, представник родитеља ОШ ''Душан 

Јерковић'' Ужице, 

5. Весна Јаковљевић, члан Савета, представник родитеља ОШ ''Нада Матић'' Ужице, 

- Срђан Радовић, заменик члана Савета, представник родитеља ОШ ''Нада Матић'' 

Ужице, 

6. Марија Ерић, заменик члана Савета, представник родитеља ОШ ''Слободан 

Секулић'' Ужице, 

- Снежана Милошевић, заменик члана Савета, представник родитеља ОШ 

''Слободан Секулић'' Ужице, 
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7. Александар Ћалдовић, члан Савета, представник родитеља ОШ ''Алекса Дејовић'' 

Севојно, 

- Славица Стаматовић, заменик члана Савета, представник родитеља ОШ ''Алекса 

Дејовић'' Севојно, 

8. Зоран Радовановић, члан Савета, представник родитеља ОШ ''Миодраг М. Луне'' 

Каран, 

- Гојко Петковић, заменик члана Савета, представник родитеља ОШ ''Миодраг М. 

Луне'' Каран, 

9. Драгана Ковчић, члан Савета, представник родитеља ОШ ''Ђура Јакшић'' Равни, 

- Радивоје Лијескић, заменик члана Савета, представник родитеља ОШ ''Ђура 

Јакшић'' Равни, 

10. Сања Јанковић, члан Савета, представник родитеља ОШ ''Богосав Јанковић'' 

Кремна, 

- Драган Зарић, заменик члана Савета, представник родитеља ОШ ''Богосав 

Јанковић'' Кремна, 

11. Душко Маџаревић, члан Савета, представник родитеља Основне школе за 

образовање ученика са сметњама у развоју ''Миодраг В. Матић'' Ужице, 

- Јелена Деспић, заменик члана Савета представник родитеља Основне школе за 

образовање ученика са сметњама у развоју ''Миодраг В. Матић'' Ужице, 

12. Грујица Копуновић, члан Савета, представник родитеља Ужичке гимназије, 

- Предраг Поповић, заменик члана Савета, представник родитеља Ужичке 

гимназије, 

13. Славица Радосављевић, члан Савета, представник родитеља Економске школе, 

- Тања Леонтијевић, заменик члана Савета, представник родитеља Економске 

школе, 

14. Оливера Бајић, члан Савета, представник родитеља Медицинске школе, 

- Јелена Николић, заменик члана Савета, представник родитеља Медицинске 

школе, 

15. Бранко Богићевић, члан Савета, представник родитеља Техничке школе, 

- Ружица Родаљевић, заменик члана Савета, представник родитеља Техничке 

школе, 

16. Љубинко Млађеновић, члан Савета, представник родитеља Техничке школе 

''Радоје Љубичић'', 

- Маријана Скакић, заменик члана Савета, представник родитеља Техничке школе 

''Радоје Љубичић'', 

17. Милош Савичић, члан Савета, представник родитеља Уметничке школе, 

- Марко Зубац, заменик члана Савета, представник родитеља Уметничке школе, 

18. Жељко Алексић, члан Савета, представник родитеља Музичке школе ''Војислав 

Лале Стефановић'', 

- Драгица Андрић, заменик члана Савета, представник родитеља Музичке школе 

''Војислав Лале Стефановић''. 

II Савет обавља следеће послове: 

1) даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права детета, 

унапређивање образовања, васпитања и безбедности деце, односно ученика у граду 

Ужицу; 

2) учествује у утврђивању  планова и програма који су од значаја за остваривање 

образовања, васпитања и безбедности деце, на територији града Ужица; 
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3) прати и разматра могућности за унапређивање једнаког приступа, доступности и 

могућности образовања и васпитања за децу, односно ученике; спречавања социјалне 

искључености деце односно ученика из угрожених и осетљивих група на територији града 

Ужица; 

4) пружа подршку савету родитеља свих установа на територији града Ужица у 

вези са питањима из њихове надлежности; 

5) заступа интересе деце и ученика града Ужица у ситуацијама које су од значаја за 

унапређивање њиховог образовања, васпитања, безбедности и добробити на територији 

града Ужица; 

6) сарађује са организацијама које делују у области образовања и васпитања, 

заштите здравља, социјалне заштите, културе, заштите и унапређења права детета и 

људских права; 

7) доноси Пословник о раду; 

8) сачињава полугодишњи Извештај о свом раду и доставља га Скупштини града 

Ужица и свим институцијама које имају своје представнике у Савету; 

9) обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на територији града 

Ужица. 

 

III Чланови и њихови заменици за свој рад у Савету, не примају накнаду. 

 

IV Мандат Савета траје до именовања Савета за текућу радну односно школску годину. 

 

V Административно – техничке послове потребне за рад Савета, обавља Градска управа за 

послове органа града, општу управу и друштвене делатности - служба надлежна за 

послове Скупштине града. 

VI Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

града Ужица''. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић 

 

 

 

 

 

 

Образложење  

 

Чланом 121. Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да 

Општински савет родитеља чине представници савета родитеља, свих установа са 

подручја општине, односно градске општине (у даљем тексту: општина) као и да се 

представници савета родитеља бирају сваке школске године. 

Чланом 3. Правилника о општинском савету родитеља Представника родитеља и 

његовог заменика у Општинском савету, савет родитеља установе предлаже сваке радне, 

односно школске године, у року од 15 дана од дана именовања чланова савета родитеља у 

установи, а најкасније до првог октобра текуће радне, односно школске године. 

Истим чланом је прописано да Савет родитеља установе предлог доставља 

директору установе, који о томе доноси одлуку и исту доставља Скупштини, која је дужна 

да у року од 15 дана, именује чланове Општинског савета. 
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Такође је прописано да општински савет има председника и заменика председника, 

које бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова Општинског савета а 

председник, заменик председника и чланови Општинског савета послове из своје 

надлежности обављају без накнаде. 

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

о именовању Савета родитеља града Ужица, на основу предлога достављених од свих 

предшколских и школских установа на територији града Ужица, и предлаже Скупштини 

да Предлог размотри и усвоји. 

 

 


