Општинска управа општине Параћин
Просветна инспекција
Томе Живановића бр. 4,
35250 Параћин

Подносилац пријаве: Павле Димитријевић, Тaковска 23, 11103 Београд.
Против: Установе Основна школа „Вук Караџић“ у Поточцу, општина Параћин и Радише
Јовичића, директора установе,
Предмет: Недозвољено страначко деловање у установи и коришћење простора установе у те сврхе

ПРИЈАВА

Против
1) Установе Основна школа „Вук Караџић“ у Поточцу
2) Радише Јовичића, директора установе,
Због тога што су неутврђеног дана, у току 2020. године, просторијама Основне школе „Вук
Караџић“ у Поточцу, дозволили страначко организовање 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 „Вук Караџић“ у Поточцу, као установа, учинила
прекршај из члана из члана 191. став 1. тачка 9. Закона о основама система образовања и
васпитања, а пријављени Радиша Јовичић, као директор установе, прекршај из члана 191.
став 2. у вези са ставом 1. тачка 9. Закона о основама система образовања и васпитања.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Постоји сумња да је неутврђеног дана, у току 2020. године, у школском дворишту Основне школе
„Вук Караџић“ у Поточцу организована акција чишћења школског дворишта у којој су, према
наводима у медијима, поред ученика школе учествовала лица са видљивим обележјима СНС.
Доказ: Увид у интернет странице на адресама
https://www.facebook.com/274745183202342/posts/537906713552853/;
https://www.facebook.com/274745183202342/posts/538413860168805/;
http://www.infocentrala.rs/pokrenut-postupak-za-smenu-direktora-zbog-sumnje-da-je-zloupotrebio-decuu-sns-kampanji/
https://direktno.rs/vesti/srbija/277073/nek-vas-je-sramota-direktor-skole-zloupotrebio-djake-za-snskampanju-a-krivi-mu-mediji.html

https://direktno.rs/vesti/srbija/276938/i-to-rade-direktor-ucenike-koristi-za-sns-kampanju.html
Промовисањем једне политичке опције у основношколској установи, грубо се крши члан 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 Параћин 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, 09.06.2020. год.
Подносилац пријаве,

Павле Димитријевић,
Таковска 23, 11103 Београд

