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ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-103/2018-01 

Датум: 19.04.2018. године 

ЦРНА ТРАВА 

 

 На основу члана 116. став 5. и члана 117. став 3. тачка 4. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017), члана 32. Закона о локaлној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др.закон и 101/2016 – 

др.закон) и члана 28. Статута општине Црна Трава („Службени гласник града Лесковца“, 

број 17/2012),  

Скупштина општине Црна Трава на седници одржаној дана, 19.04.2018. године 

донела је следеће 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

О разрешењу члану Школског одбора Техничке школе са домом ученика „Милентије 

Поповић“ Црна Трава 

 

 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Аца Митић из Градске, општина Црна Трава, са функције члана 

Школског одбора Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава 

 

2. До разрешења је дошло на предлог Савета родитеља Техничке школе са домом ученика 

„Милентије Поповић“ Црна Трава, као овлашћеног предлагача, из разлога што је престао 

основ да буде члан Савета родитеља, на чији предлог је и именован за члана Школског 

одбора. 

 

3. Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

4. Диспозитив решења објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“, а решење са 

образложењем доставити Техничкој школи са домом ученика „Милентије Поповић“, 

Црна Трава и Аци Митићу из Градске. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

      

Техничка школа са домом ученика „Милентије Поповић“, Црна Трава, дописом број 

164 од 22.02.2018. године, обратила се Скупштини општине Црна Трава са захтевом да се за 

члана Школског одбора Школе, испред Савета родитеља, именује Горан Димић из Црне 

Траве. У предлогу се наводи да је на седници Савета родитеља Школе која је одржана дана 

22.09.2017. године, за члана Школског одбора из реда родитеља предложен Горан Димић из 

Црне Траве уместо Аце Митића из Градске коме је престао основ за члана Савета родитеља. 

 

Приликом оцене предлога узете су у обзир следеће законске одредбе: 



 

- Члан 116. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања предвиђа да 

чланове органа управљања из реда родитеља предлаже Савет родитеља. 

- Одредбом чл. 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања, 

прописано је да чланове органа управљања установе именује и разрешава 

скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином 

гласова од укупног броја чланова органа управљања.  

- Одредбом члана 116. став 13. Закона о основама система образовања и васпитања 

прописано је да скупштина јединице локалне самоуправе доноси решење о 

именовању (самим тим и разрешењу) органа управљања. 

- Чланом 117. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања 

прописано је да ће скупштина јединице локалне самоуправе, пре истека мандата, 

поједине чланове, укључујући и председника, у случају да се покрене иницијатива 

за разрешење члана органа управљања на предлог овлашћеног предлагача, 

односно због престанка основа по којем је именован у орган управљања. 

 

Како је предлог овлашћеног предлагача основан, а имајући у виду поменуте законске 

одредбе, Скупштина општине Црна Трава донела 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 

______________________ 
 


