
УПРАВНИ СУД
Немањина 9
11000 Београд

Тужилац: Др Иван Стијеповић, Жарка Зрењанина 13, 21205 Сремски Карловци

Тужени: Општина Сремски Карловци, Скупштина Општине Сремски Карловци, Трг Бранка 
Радичевића 1, 21205 Сремски Карловци

ТУЖБА

За поништај решења Скупштине Општине Сремски Карловци број: 610-5/2017-I/1 од
17. фебруара 2017.

Примерака: 2

Дана 17. фебруара 2017. Скупштина Општине Сремски Карловци донела је Решење
број:  610-5/2017-I/1  о  разрешењу  чланова  Школског  одбора  Карловачке  гимназије  у
Сремским Карловцима (у даљем тексту Решење). Наведеним Решењем подносилац Тужбе је
разрешен са места члана Школског одбора Карловачке гимназије у Сремским Карловцима.

На  наведено  Решење  овим  путем  подносилац  улаже  дозвољену  и  благовремену
Тужбу и  побија решење као незаконито, с обзиром на то да је Решење правно мањкаво, у
поступку доношења акта  није  поступљено  по  правилима  поступка и  јер  Решење  садржи
погрешно утврђено чињенично стање.

О б р а з л о ж е њ е

Скупштина Општине Сремски Карловци на својој 8. седници одржаној 17. фебруара
2017. донела је Решење број: 610-5/2017-I/1 којим је разрешила три члана Школског одбора
Карловачке гимназије из реда органа локалне самоуправе. 

Наведено Решење не садржи упутство о правном средству што је у супротности са
чланом 196. и чланом 200. Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и
31/2001 и "Сл. гласник РС", бр. 30/2010). Решење не садржи ни образложење одлуке изнете у
диспозитиву што је у супротности са чланом 196. и чланом 199. Закона о општем управном
поступку. Такође, Решење не садржи датум ступања на снагу, као ни рок за жалбу, већ само
начин објаве Решења. Овакав недостатак може довести у забуну заинтересоване странке и
органе, јер се не зна од када почињу да теку процесни рокови.

Даље, у уводу Решења доносилац се позива на члан 55. став 3. и члан 54. став 11.
тачка 6 Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009,
52/2011, 55/2013, 35/2015 и 68/2015). У тим члановима наводе се услови при којима престаје
мандат  члану  Органа  управљања  школе,  у  овом  случају  Школског  одбора  Карловачке
гимназије, али се у Решењу нигде не наводи образложење за то на који начин су испуњени
услови за разрешење чланова нити су наведени докази за такве тврдње.  С обзиром да је
чланом 55. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања прописано да мандат
члана Школског одбора траје четири године, оспорава се право доносиоца Решења да уопште
покреће поступак разрешења чланова Школског одбора,  јер  нико од чланова није поднео
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оставку, а при томе није испуњен нити један услов наведен у  члану 55. став 3. Закона о
основама система образовања и васпитања који може довести до разрешења члана Школског
одбора пре истека мандата.

Имајући горе изнето у виду, тужилац предлаже да Управни суд након спроведеног
поступка  донесе  пресуду  којом  усваја  тужбу  и  поништава  решење  Скупштине  Општине
Сремски Карловци број: 610-5/2017-I/1 од 17. фебруара 2017.

ПРИЛОГ:

1. Копија Решења бр. 610-5/2017-I/1

У Новом Саду,

20. март 2017.

Подносилац тужбе           

Др Иван Стијеповић          

Жарка Зрењанина 13,        

21205 Сремски Карловци     
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