
 

 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 611-8/19 

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 ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ  

 

I Зоран Филиповић  члан  Школског одбора, представник родитеља, именована Решењем 

о именовању Школског одбора Уметничке школе (''Службени лист града Ужица'' број 

32/16) разрешава се дужности члана Школског одбора. 

 

II Александра Матовић именује се за члана Школског одбора Уметничке школе, 

представник родитеља. 

 

III Мандат именованог члана, 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. 

Зорану Филиповићу, члану Школског одбора, представнику родитеља, Уметничке 

школе, дете је завршило четврти разред и самим тим школовање у Уметничкој школи у 

Ужицу па је у складу са чланом 117. став 3. тачка 4. Закона о основама система 

образовања и васпитања престао правни основ по коме је именован у Школском одбору. 

На седници Савет родитеља одржаној 12.09.2019. године за новог члана Школског 

одбора Уметничке школе из реда родитеља једногласно је усвојен предлог за Александру 

Матовић. 



ГРАД УЖИЦЕ 

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

 

 

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

о разрешењу и именовању једног члана Школског одбора Уметничке школе и предлаже 

Скупштини да предлог размотри и  усвоји. 
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YMerH14,lKa ul Ho,fl a

Yxl,1qe, Ber,1Kl,l napK 6p 3

rPAAv ylHl,luy

tpaAcKoj. ynpaB,l

CxynurrrlH rpaAa

pa3peLiJet6e gnaHa L!KoncKor 046opan peAMer: Aocra B,rbalbe npeArora yMerHx,]l{e LUKore 3a

l,l eHOBalbe HOBOr q,na Ha

Peu.re|teM CKynurrr.rHe fpaAa y)+(xqa 6poj 677/3-76 oA 10.11.2016. roAuHe xMeHoBaH le

Ll.lKoncxll oA6op yMerH qr{e LiJKore- tlraHoM 116.3axoHa o ocHoBaMa cxcreMa o6pa3oBaba

r BacnhTa6a nponrcaHo je Aa q,naHoBe ulRoncRor oA6opa MeHyje x pa3peuraBa cKynLlrr4Ha

jeAr4Hrqe ,o(an He caMoyr]paBe.

HaKo je enaHy O46opa u: peAa poAl-4Te./ba yLreHxxa, 3opaHy Ovtvno9/,hy, Aere 3aapuuno

qerBprM pa3peA y Hauloj ul(on! ! caMrM Tl-4M 1,4 u-lxo,noBaFbe RoA Hac, npecrao je ocHoB no

RoMe je oH 6rio npeAcraBHrlx poAr,4Ter,ba y lllxoncxoM oA6opy, na Tpa*{xMo beroBo

pa3peurel6e y cxnaAy ca ,uaHoM 117, craB 3, ra'.rxa 4,3akoHa o ocHoBaMa c,lcreMa

06pa3oBalt,a r,4 Bacnrralt,a.

Ha ceAHhqx CaBera poAl.4re,,ba oA 12.09.2019. roAxHe jeAHorracHo je ycBojeH npeAnor A,a

HOBX qnaH 

'3 
peAa poAr.4le,ba 6yAe ArexcaHApa MaToBBh.

1,,13 cBera HaseAeHor, MorhMo Bac Aa AoHecere oAryKy o npeAnory oBnaLi.lheHrx npeA.raraga rj

Aa pa3peur re 3opaHa O nr.lnoB ha xao npeAcTaBHrxa poAriTe,,ba, a Aa uMeHylere

npearoxeHor xaHA,4aara ArexcaHApy Maro6 h.

CoO ja SyHapfxh

AhpeBrop YMerHr,rBq ufre__
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