Република Србија
ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-105/2018-01
Датум: 19.04.2018. године
ЦРНА ТРАВА
На основу члана 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 88/2017), члана 32. тачка 9. Закона о локaлној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др.закон и 101/2016 –
др.закон), члана 28. тачка 9. Статута Општине Црна Трава („Службени гласник града
Лесковца“, број 17/2012) и члана 70. Пословника о раду Скупштине општине Црна
Трава („Службени гласник града Лесковца“, број 24/2016),
Скупштина општине Црна Трава, на својој седници одржаној дана 19.04.2018.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Школског одбора
Основне школе „Александар Стојановић“ Црна Трава
1. Именују се чланови Школског одбора Основне школе „Александар Стојановић“
Црна Трава и то:
А) представници локалне самоуправе
- Неда Ђорђевић из Црне Траве
- Жика Јовановић из Јабуковика
- Драган Дојчиновић из Јабуковика
Б) представници запослених
- Милан Стојановић из Црне Траве
- Љиљана Глигоријевић из Житковца
- Жарко Маринковић из Ниша
В) представници родитеља
- Милена Младеновић из Кривог Дела
- Јелена Ивић из Црне Траве и
- Миљан Кузмановић из Преслапа.
2. Мандат новоименованим члановима Школског одбора траје четири године, а
почиње да тече 08.05.2018. године, када престаје мандат актуелном саставу
Школског одбора и то: Златку Салају, Жики Јовановићу, Драгану Дојчиновићу,
Милану Стојановићу, Љиљани Глигоријевић, Жарку Маринковићу, Милени
Младеновић, Јелени Ивић и Миљану Кузмановићу.

3. Председника Школског одбора бирају чланови већином гласова од укупног
броја чланова Школског одбора.
4. Решење ступа на снагу даном доношења, а диспозитив Решења биће објављен у
„Службеном гласнику града Лесковца“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

-

-

-

-

Правни основ за доношење овог решења су:
члан 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања, који
наводи да чланове органа управљања установе именује и разрешава скупштина
јединице локалне самоуправе, а да председника бирају чланови већином гласова
од укупног броја чланова органа управљања;
члан 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи, који прописује да Скупштина
јединице локалне самоуправе именује и разрешава управни и надзорни одбор,
именује и разрешава директора јевних предузећа, установа, организација и
служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте,
члан 28. тачка 9. Статута Општине Црна Трава који прописује да Скупштина
општине Црна Трава именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и
разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби чији је
оснивач и даје сагласност на њихове Статуте у складу са законом,
члан 70. Пословника Скупштине општине Црна Трава, који прописује да
Скупштина доноси опште акте: одлуке, програме, решења, закључке и
препоруке.

Чланом 115. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
прописано је да је орган управљања у школи школски одбор, чланом 116. став 1. да
орган управљања има 9 (девет) чланова укључујући и председника, а чланом 116. став
2. истог Закона да орган управљања чине по три представника из реда запослених у
установи, родитеља, односно других законских заступника и представника на предлог
јединице локалне самоуправе.
На седници Скупштине општине Црна Трава одржаној дана 25.04.2014. године
донето је Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Алескандар
Стојановић“ Црна Трава, које је ступило на снагу 08.05.2014. године, када је и почео да
тече четворогодишњи мандат именованим члановима. У току трајања мандата
члановима Школског одбора у три наврата је долазило да промена у чланству, услед
разрешења појединих чланова због престанка основа по којем су именовани. Нови
чланови именовани су са мандатом до краја мандата Школског одбора.
С обзиром да мандат Школског одбора истиче 07.05.2018. године, то је, у складу
са чланом 117. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
благовремено, пре истека мандата Школског одбора, покренут поступак за именовање
чланова Школског одбора у новом сазиву.
На седници Општинског већа општине Црна Трава, одржаној дана 22.03.2018.
године предложена су три члана – представника локалне самоуправе и то: Неда
Ђорђевић, Жика Јовановић и Драган Дојчиновић.
Основна школа „Александар Стојановић“ доставила је Скупштини предлоге за
чланове Школског одбора, одређених од стране Савета родитеља и Наставничког већа
и то:
- предлози Савета родитеља: Јелена Ивић, Милена Младеновић и Миљан
Кузмановић и
- предлози Наставничког већа: Милан Стојановић, Љиљана Глигоријевић и Жарко
Маринковић.

За све предложене чланове Управног одбора прибављени су подаци из казнене
евиденције Полицијске управе Лесковац, који потврђују да ниједно од предложених
лица није осуђивано за кривична дела из члана 116. став 9. тачка 1. Закона о основама
система образовања и васпитања, односно за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца или које је правноснажно
осуђено за кривично дело: насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће; за кривична дела примање или
давање мита; за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, ни лице за које је, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање.
Поред тога, сва предложена лица су потписала изјаву, под пуном моралном,
кривичном, материјалном и сваком другом одговорношћу, да не постоје сметње из
члана 116. став 9. тачка 2,3,4,5,6. и 7. Закона о основама система образовања и
васпитања, за њихово именовање за члана Школског одбора Основне школе
„Александар Стојановић“ Црна Трава.
У складу са напред наведеним, донето је решење као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово решење је коначно у управном поступку.
Против овог Решења може се покренути управи спор пред Управним судом у Београду
у року од 30 дана од дана достављања решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић
_____________________

