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ЧА Ч АК

СКУПШТИНИ ГРАДА ЧАЧКА 

На основу члана 76. Пословника о раду Скупштине града Чачка (,,Сл. лист града 
Чачка" број 21/22- пречишћен текст) Комисија за кадрове и мандатно-имунитетска питања, 
на седници одржаној 27. децембра 2022. године, припремила је: 

1. Предлог решења о разрешењу односно именовању два члана Ш1�олс1�ог одбора

Основне ш1�оле "Ратко Митровић" Чачак 

2. Предлог решења о разрешењу односно именовању једног члана Ш1шлског одбора
Основне школе за образовање одраслих Чачак 

У прилогу достављамо предлоге решења ради разматрања и усвајања. 

За известиоца Комисије на седници Скупштине одређен је Радивоје Мијаиловић, 
заменик председника Комисије. 
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1. Предлог решења о разрешењу односно именовању два члана Школс,шг одбора ОШ
"Ратко Митровић" у Чачку 

Основна школа "Ратко Митровић" у Чачку доставила је Комисији за кадрове и 

мандатно-имунитетска питања оставку Марка Јелушића, представника локалне самоуправе 

у Школском одбору ове школе. За новог представника локалне самоуправе предложен је 

Драго Богдановић, пензионер. Такође, Савет родитеља ове школе је предложио да се 

именује Јелена Маринковић, нови представник родитеља у Школском одбору, уместо 

Душице Лончаревић, која је поднела оставку. 

Просветна инспекција Градске управе је извршила инспекцијски надзор и закључила 
да су се стекли услови за разрешење члана Школског одбора из реда родитеља и именовање 
новог члана и о томе обавестила Комисију дописом број 614-77 /2022-IV-6-04 од 20. 
децембра 2022. године. 

Комисија је закључила да предложи Скупштини града Чачка да, на основу чл. 116. и 
117. ст. 3. Закона о основама система образовања и васпитања (,,Сл. гласник РС" број
88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и члана 54. Статута града Чачка (,,Сл.
лист града Чачка" број 6/2019), донесе

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ 

ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОШ «РА ТКО МИТРОВИЋ» У ЧАЧКУ 

1 

Разрешавају се функције чланова Школског одбора ОШ "Ратко Митровић" у Чачку, 
због поднетих оставки: 

- Марко Јелушић, представник локалне самоуправе
- Душица Лончаревић, представник родитеља

II 

Именују се за чланове Школског одбора ОШ "Ратко Митровић" у Чачку: 

- Драго Богдановић, пензионер, представник локалне самоуправе
- Јелена Маринковић, економски техничар, представник родитеља

III 

Ово решење објавити у "Службеном листу града Чачка". 



2. Предлог решења о разрешењу односно именовању једног члана Школсн:ог одбора

Основне школе за образовање одраслих Чачак 

Наставничко веће Основне школе за образовање одраслих у Чачку доставило је
Комисији за кадрове и мандатно-имунитетска питања предлог да се за члана Школског
одбора ове школе, уместо Маје Настић, представника запослених, која је изабрана за
председника синдиката, именује Мирјана Николић, професор историје.

Просветна инспекција Градске управе је извршила инспекцијски надзор и закључила
да су се стекли услови за разрешење члана Школског одбора и именовање новог члана и о
томе је обавестила Комисију дописом број 614-78/2022-lV-6-04 од 22. децембра 2022.
године.

Комисија је закључила да предложи Скупштини града Чачка, да на основу чл. 116. и
117. ст. 3. т. 6. Закона о основама система образовања и васпитања (,,Сл. гласник РС" број
88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и члана 54. Статута града Чачка
(,,Сл. лист града Чачка" број 6/19) донесе

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ

ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

ЧАЧАК

Разрешава се Маја Настић, представник запослених, функције члана Школског
одбора Основне школе за образовање одраслих Чачак.

II

Именује се Мирјана Николић, професор историје, за члана Школског одбора
Основне школе за образовање одраслих Чачак, као представник запослених.

ЈП 

Ово решење објавити у "Службеном листу града Чачка".
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