
 
Република Србија                                                                                                        

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА                                                                  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-104/2018-01 

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. 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 именовању члана Школског одбора Техничке школе са домом ученика 

„Милентије Поповић“, Црна Трава 

 

 

 

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Горан Димић из Црне Траве за члана Школског одбора 

Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“, Црна Трава, из реда 

родитеља. 

  

2. Мандат новоименованог члана траје до истека мандата Школског одбора. 

 

3. Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

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

решење са образложењем доставити Горану Димићу из Црне Траве и Техничкој 

школи са домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

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

број 1654 од 18.10.2017. године, обратила се Скупштини општине Црна Трава са 

предлогом 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 новог члана Школског 



одбора предложен Горан Димић из Црне Траве, а уместо Аце Митића из Градске, 

коме је престао основ за члана Савета родитеља, на чији је предлог и именован за 

члана Школског одбора. 

 Уз захтев није приложена сва потребна документација. 

 Имајући у виду да члан 116. став 9. тачка 1. Закона о основама образовања и 

васпитања („Службенио гласник РС“, број 88/2017) прописује да за члана органа 

управљања (у овом случају, школски одбор) не може бити предложено ни 

именовано лице које је правноснажном пресудом осуђено 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, то је Скупштина општине Црна Трава од предлагача захтевала да 

достави уверење из казнене евиденције да предложени кандидат није 

правноснажном судском пресудом осуђен за кривична дела из члана 116. став 9. 

тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања. 

 Такође, имајући у виду да за члана органа управљања не може бити 

предложено ни именовано лице  

 

- које би могло да заступа интересе више структура (родитеља, односно 

других законских заступника, запослених у установи, представника 

јединице локалне самоуправе), осим чланова синдиката; 

- чији су послови, дужност или функција неспојиви са обављањем послова 

у органу управљања у складу са законом којим се уређује спречавање 

сукоба интереса при вршењу јавних функција; 

- које је већ именовано за члана органа управљања друге установе; 

- које је изабрано за директора друге установе; 

- које обавља послове секретара или помоћника директора те установе; 

- у другим случајевима, утврђеним законом. 

 

то је од предлагача захтевано да достави и потписану изјаву кандидата о 

непостојању сметњи за именовање, прописаних чланом  116. став 9. тачка 2. – 7. 

Закона о основама система образовања и васпитања. 

 

 Дана 22.02.2018. године, Техничка школа са домом ученика „Милентије 

Поповић“ доставила је Скупштини општине Црна Трава тражену документацију, 

тј: 

- уверење из казнене евиденције да предложени кандидат није 

правноснажном судском пресудом осуђен за кривична дела из члана 116. 

став 9. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања, 

издато од стране МУП-а РС – Одсека за аналитику и полицијске 

евиденције за ПУ Лесковац, број 235-1/1640 од 21.02.2018. године и  



- потписану изјаву кандидата о непостојању сметњи за именовање, 

прописаних чланом  116. став 9. тачка 2. – 7. Закона о основама система 

образовања и васпитања. 

          

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 органа управљања. 

- Чланом 117. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања 

прописано је да изборни период новоименованог појединог члана органа 

управљања траје до истека мандата органа 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 

______________________ 

 

 

 

 


