
 

 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број:610-31//20-1 

Датум:_____.године 

 

ГРАД УЖИЦЕ 

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

 

 

 

На основу члана 116. и члана 117. Закона о основама образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'' број 788/2017; 27/2018-др. закон; 27/2018 (II)- други закон; 

10/2019 и 6/2020 ) и члана 60. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 

4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној ______.године, доноси 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ  И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ „АЛЕКСА ДЕЈОВИЋ“ СЕВОЈНО 

 

1. Бојана Митровић разрешава се функције члана Школског  одбора Основне школе 

„Алекса Дејовић“ Севојно  именована Решењем о имеовању Школског  одбора 

Основне школе„Алекса Дејовић“ Севојно (''Службени лист града Ужица'' број 

47/20)-представник запослених. 

 

2. Драгица Маричић именује се за члана Школског  одбора Основне школе „Алекса 

Дејовић“ Севојно-представник запослених. 

 

 

3. 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 

чланове Школског одбора именује и разрешава Скупштина јединице локалне 

самоуправе као и то да чланове Школског одбора из реда запослених предлаже 

Наставничко веће, а из реда  родитеља Савет родитеља тајним изјашњавањем. 



ГРАД УЖИЦЕ 

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

 

Скупштина града, на седници одржаној дана 28.10.2020. године донела је Решење 

о именовању Школског  одбора Основне школе „Алекса Дејовић“ Севојно. 

Чланом 117. Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да 

мандат Школског одбора траје четири године. 

Основна школа „Алекса Дејовић“ Севојно, Скупштини града дана 21.7.2021. 

године, доставила је предлог Наставничког већа за замену члана Школског одбора из реда 

запослених, Бојане Митровић, која је поднела оставку на место члана Школског одбора из 

личних разлога. За новог члана Школског одбора Наставничко веће предложило је 

Драгицу Маричић.   Градско веће на седници одржаној 28.7.2021.године, утврдило је 

предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског  одбора Основне школе 

„Алекса Дејовић“ Севојно , па предлаже Скупштини града да предлог Решења размотри и 

усвоји.  
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