
Општинска управа општине Алибунар  

Просветна инспекција 

Трг слободе бр. 4,  

26300 Алибунар 

 

Подносилац пријаве: Павле Димитријевић, Тополска 22, Врачар,Београд. 

Против: Установе Основна  школа „Братство и јединство“ у Алибунару и  Оливере Дадић, директора 

установе, ул. Вука Караџића бр. 4, 26310 Алибунар,  

Предмет: Недозвољено страначко деловање у установи и коришћење простора установе у те сврхе 

 

ПРИЈАВА 

 

Против 

1) Установе Основна  школа „Братство и јединство“ у Алибунару, са седиштем у Алибунару, ул. 

Вука Караџића бр. 4   

2) Оливере Дадић, директора установе, коју позвати са адресе установе, 

Због тога што су дана 19. јануара 2020. године у просторијама Основне школе „Братство и 

јединство“ у Алибунару,  ул. Вука Караџића бр. 4, дозволили страначко организовање и деловање 

месних одбора Селеуш и Алибунар политичке странке Српска напредна странка и коришћење 

простора установе у те сврхе супротно члану 113. Закона о основама образовања и васпитања, 

- чиме је пријављена Основна школа „Братство и јединство“ у Алибунару, као установа, 

учинила прекршај из члана из члана 191. став 1. тачка 9. Закона о основама система 

образовања и васпитања, а пријављена Оливера Дадић, као директор установе, прекршај из 

члана 191. став 2. у вези са ставом 1. тачка 9. Закона о основама система образовања и 

васпитања.  

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Дана 19. јануара 2020. године, у спортској хали Основне школе „Братство и јединство“ у Алибунару 

одржано је дружење под називом "Весело поподне", које су заједнички организовали месни одбори   

Српске напредне странке Селеуш и Алибунар. Вест о том догађају, заједно са фотографијама, 

објављена је на фејсбук и твитер страници Српска напредна странка Војводина 19. јануара 2020. 

године у 20.57 и 20.55 часова.  

Доказ: Одштампана вест са фејсбук и твитер странице Српска напредна странка Војводина 



На овај начин недвосмислено је прекршен члан 113. Закона о основама система образовања и 

васпитања, који експлицитно прописује да је у школи забрањено страначко организовање и 

деловање и коришћење простора установе у те сврхе. 

Промовисањем једне политичке опције у средњошколској установи, грубо је прекршен чл. 113 

Закона о основама система образовања и васпитања који изричито предвиђа да у установи није 

дозвољено страначко организовање и деловање и коришћење установе у те сврхе. 

Из наведених разлога, предлажемо Просветној инспекцији Општинске управе општине Алибунар 

да размотри предложене доказе, спроведе ванредни инспекцијски надзор у Основној школи 

„Братство и јединство“ у Алибунару и  поднесе захтев за покретање прекршајног поступка против 

установе и директора установе због прекршаја из чл. 191. став 1. тачка 9. и став 2. Закона о основама 

система образовања и васпитања.  

 

У Београду, 27. јануара 2020. год. 

Подносилац пријаве, 

Павле Димитријевић, 

Тополска 22, Београд 

 

 

 


