ПРЕДЛОГ
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник“ РС бр. 88/17 и 27/18-др. закон) и члана 41. Статута Општине
Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15 и 156/16 и “Сл.
лист општине Димитровград”, бр. 7/18), Скупштина општине Димитровград, на седници
одржаној дана __________ године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ У ДИМИТРОВГРАДУ
Члан 1.
Именују се чланови Школског одбора Основне школе „Христо Ботев“ у Димитровграду на
период од четири (4) године почев од дана доношења решења, и то:
 Из реда родитеља, на предлог Савета родитеља:
1. ИВАНА ЛИЛОВ ИГОВ – др стоматолог, Христо Ботев 8,
2. ЕМИЛИЈА ТОШЕВ – полицијски службеник - с. Лукавица,
3. НЕГИЦА ВАСИЛЕВА – економиста, ул. Балканска 11/16,
 Из реда запошљених, на предлог Наставничког већа школе:
1. ИВИЦА МАРКОВ – професор физичког васпитања,
2. ЕМИЛИЈА АНТОВ – професор математике и информатике,
3. СРБИЈАНКА БРАНКОВИЋ - професор разредне наставе,
 Испред локалне самоуправе
1. ЦЕНКО ЋИРОВ – професор, Ћирило и Методије 20,
2. СОЊА ПЕТРОВ – струковни санитарни еколошки инжењер, Детко Петров 20,
3. СИЛВАНА ДИМИТРОВ – трговац, Георги Димитров 9.
Члан 2.
Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Сл. листу општине
Димитровград.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења постоји у члану 116. Закону о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник“ РС бр. 88/17 и 27/18-др. закон), где
законодавац у ставу 5. прописује да „чланове органа управљања установе именује и
разрешава Скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином
гласова од укупног броја чланова органа управљања“.
У ставу 7. се наводи да „у установи у којој се образовно – васпитни рад изводи и на
језику националне мањине чланови органа управљања – представници јединице локалне
самоуправе именују се уз прибављено Мишљење одговарајућег националног савета
националне мањине. Уколико национални савет националне мањине не достави мишљење у
року од 30 дана од пријема захтева, сматра се да је мишљење дато.“
У ставу 9. законодавац прецизира услове које лице не може бити предложено ни
именовано за члана ШО.
У ставу 12. законодавац наводи да „уколико је предлог овлашћеног предлагача за
члана органа управљања из реда запослених у установи и родитеља спроведен у складу са
законом, скупштина јединице локалне самоуправе дужна је да усвоји њихов предлог“.
Основни разлог за именовање чланова ШО Основне школе „Христо Ботев“ у
Димитровграду јесте разрешење предходних чланова ШО због истека мандата и неопходност
именовања новог Школског одбора ради нормалног рада и функционисање установе.

Правна поука: Против овог Решења може се покренути управни спор пред
Управним судом у року од 30 дана од дана достављања Решења.

Решење доставити:
- Именованим члановима ШО,
- Основној школи,
- Школском одбору,
- Архиви.

Број: _____________
У Димитровграду, __________2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК,
Зоран Ђуров

