
 

 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 610-35/19 

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 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИОДРАГ МИЛОВАНОВИЋ ЛУНЕ“ КАРАН  

 

I Биљана Ћатић  члан  Школског одбора, представник родитеља, именована Решењем о 

именовању Школског одбора Основне школе ''Миодраг Миловановић Луне'' Каран 

(''Службени лист града Ужица'' број 32/16) разрешава се дужности члана Школског 

одбора. 

 

II Гојко Петковић именује се за члана Школског одбора Основне школе ''Миодраг 

Миловановић Луне'' Каран, 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. 

Биљани Ћатић, члану Школског одбора, представнику родитеља, Основне школе 

„Миодраг Миловановић Луне“ Каран, деца су завршила основно образовање па је у 

складу са чланом 117. ставом 3. Закона о основама система образовања и васпитања 

престао правни основ по коме је именована у Школском одбору. 

Савет родитеља ОШ „Миодраг Миловановић Луне“ Каран, је на седници одржаној 

12.09.2019. године тајним гласањем за новог члана Школског одбора из реда родитеља 

изабрао Гојка Петковића. 



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 Основне школе ''Миодраг 

Миловановић Луне'' Каран и предлаже Скупштини да предлог размотри и  усвоји. 

 

 



PETTYEJ'II,II(A CPEI'IJA

OCHOBHA IIIITOJIA

"M[oApar MrlnoBauoBnh-JIylerl

I{A?AH
EPOJ: 08-0803-234

,IATYM: 16.09.20l9.roarqe

T'PA/T Y)I{'IUE
fpa,IcRa ynpaBa :,4 toc.noBe opraHa rpa,tn,

OIlnITy ytIpaB! u llpy llllReHe ,qer'l aTH oc ru
(3a CkJrIlxrnlry rpa/ta Y,rnqa)

yr(nuc

nPE/lMET: []pe,rror 3a pa3peureH,e u tl\reHoBa]6e lrrarla Ulnorcxor o!6opa

PeuerseM C()rrrrrrrHe rpa.la Y;rruua. I 6poj 610-22,/16, o.q 10.11.2016. rolutlc.

3a qraHa [rKor,rcKo| ojl6opa (lcHoBHc urore "Mro,,ipar V ,rogaxoeuh Jlyre". Kapan.

u,]rrely ocra:lrx, rr\reuoBaHa .ic Eu.rara tarrrh. u: I{apaHa. Kao flpelcraBHxl(

pojlurc,Ba- Ka(o c) ,Leria ,lclla. cara.3aBpux.rra ocHoBH] u )nxcaLla ce y cpe:l}6)

urxo:r1. rojoj je u pecraxo cBojcrBo po,tr4Ierr,a !qeHuKa Haue rxKolle. IIITo 3Haqu,qa-

nu tL,\l t,jtruB].,rFl t,c rtnxc gttule 6utrl 9.rdH rlllo lL\nl o l;.'pa.

liKo'aiccdrd ru.pr6.rL,p.r,pellr/r lc r\)tiHuUru 9..i,ra lllt(olcKo olSopah.

,a r+,eHo N1ccro. uMeHoBaIr lloRot. ,tleHa ukonchot ou5^pa nBc Lltiorle Kao

npclcTaBHuKa po!u fe.La.

farot(aeanr.a) clt:ra:t) ca lraHorl 117, craB l.3axoHao ocrloaaNla clcre\ra

oSpa3oBaH,a u BacnrralBa ("Cn)x6errx r'.racHrx PC".6p. 88/2017.2712018 l0i20l9),

IOC mBr.LaMO npe:tiof caBeTa poilule-rha oBe luxoJrc. 3a HoBof g.rrarra lllKoicKof ol6opa

OIII "Muo:lpar MunoBaHoB h Jl)Ie". KapaH.

I. CaBcr po,rxre-|La je, rra caojoi ccrHtrrll{ o.q 12.09.2019. ro,luuc. rajuurt

r'-lacalrcM. YTBp,IXO npeil]lor'liaH,lrlaTa ra qlaHa urho.rehor o'llionc r'll pcls poJ TeiLa.

T'IOI

l- IlerxoBnh l'oj o. x l Jl)HoBor Clcna.

llana\ro ce !a he le npuxBarrrn oBo o6pa3xoxe*,e fi. cBojxN{ peuelLerlr.

pa3peur'rTx rrraHa ui(oJrc(o| o,l6opa Ko]cM le npe(T.ulu csoicrBo fol TerBa \treHu(a

llaIre uJr(o.rrc. r,r rrN{eHoBaTU roaoa qri]Ha uRorckor oJ6opa } cKIa,q) ca Hanpe,q

HaBC:ICHr'rM rpertloroM caBeta polnre-n a

C rolrtoBar6eM.
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