
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

Година и број: 12/2020  
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     Сремски Карловци 
Примерак: 40,00 дин. 

 

  

 На основу члана 116. став 5. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник РС“ бр.88/2017, 27/2018-др.закон и 10/2019),  члана 44. 

став 1. тачка 59. Статута Општине Сремски Карловци („Службени лист Општине 

Сремски Карловци“ бр.7/2019), члана 136. став 2. и  члана 137. став 1. Закона о општем 

управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016), Скупштина општине 

Сремски Карловци, на 35.   седници одржаној дана 24.фебруара   2020. године, доноси 

 

  

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Школског одбора 

„Карловачке гимназије“  у Сремским Карловцима 
  

  

I 
          За чланове Школског одбора „Карловачке гимназије“ у Сремским Карловцима , 

именују се:  

          

1. Бранко Стојков, представник запослених, 

2. Катја Берић, представник запослених, 

3. Маја Стокин, представник запослених, 

4. Оливера Пљеваљчић, представник родитеља,  

5. Јасна Дикић, представник родитеља, 

6. Љубомир Лукић, представник родитеља 

7. Милица Плавшић, представник локалне самоуправе, 

8. Николина Стевановић, представник локалне самоуправе,  

9. Вера Јанковић, представник локалне самоуправе.                . 

  

            Лица из става 1. ове тачке именују се у Школски одбор „Карловачке гимназије“ 

из Сремских Карловаца  са наредним даном од дана доношења овог решења, на 

мандатни период од четири године. 

   

II 
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Сремски Карловци“. 

  

О б р а з л о ж е њ е 
 

Члановима Школског одбора „Карловачке гимназије“ из Сремских Карловаца 

истекао је мандат. Према одредби  члана 116. став 5. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018- др.закон и 

10/2019) чланове органа управљања установе именује и разрешава Скупштина 
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јединице локалне самоуправе, а према ставу 2. истог члана орган управљања чине по 

три представника из реда запослених, родитеља, односно других законских заступника 

и три представника на предлог јединице локалне самоуправе. Према члану 116. став 6. 

Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 

88/2017, 27/2018- др.закон и 10/2019) чланове Школског одбора из реда запослених 

предлаже Наставничко веће, а из реда родитеља Савет родитеља, тајним 

изјашњавањем. 

Наставничко веће „Карловачке гимназије“ из Сремских Карловаца  је, на 

седници одржаној 30. октобра 2019. године, спровело законом предвиђени поступак за 

предлагање чланова Школског одбора. Предложено је да се за чланове Школског 

одбора из реда запослених  именују: Бранко Стојков, професор латинског језика са 

елементима класичне цивилизаицје, Катја Берић, професор енглеског језика и Маја 

Стокин, професор књижевности.  

            Савет родитеља „Карловачке гимназије“ из Сремских Карловаца  је, на седници 

одржаној 30. октобра 2019. године, спровео законом предвиђени поступак за 

предлагање чланова Школског одбора и предложило да се за чланове Школског одбора 

из реда родитеља  именују: Оливера Пљеваљчић, Јасна Дикић и Љубомир Лукић. 

Локална самоуправа је утврдила предлог за чланове Школског одбора 

„Карловачке гимназије“ из Сремских Карловаца, представнике локалне самоуправе и 

предлаже да се за чланове Школског одбора, представнике локалне самоуправе 

именују:  Милица Плавшић, дипл.економиста, Николина Стевановић, мастер педагог и 

Вера Јанковић, дипл. менаџер.                   

С обзиром да су се стекли услови за именовање чланoва Школског одбора 

„Карловачке гимназије“ из Сремских Карловаца  у складу са чланом  116. став 2. и став 

5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ 

бр.88/2017, 88/2017, 27/2018- др.закон и 10/2019), донето је Решење као у диспозитиву.  

  

            Упутство о правном средству: Ово решење је коначно и против њега није 

допуштена жалба већ се може тужбом покренути управни спор у року од 30 дана од 

дана достављања Решења. Тужба се подноси Управном суду Београд.  

  

 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Сремски КАрловци 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ                                                                           ПРЕДСЕДНИЦА 

Број:  610-1/2020-I/1 

24.фебруара  2020. године                                                                   Радмила Букарицаc,p. 

Сремски Карловци         
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