
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 

ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА 

Пана Ђукића 9-11 

16000 Лесковац 

 

Подносилац пријаве: Павле Димитријевић, Француска 6, 11108 Београд; 

Против: Установе Основна  школа „Бoра Станковић“ Богојевце и директора установе 

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

те сврхе 

 

ПРИЈАВА 

Против 

1) Установе Основна  школа „Бoра Станковић“ Богојевце, град Лесковац, са седиштем на 

адреси: Богојевци бб (Лесковац). 

2) Директора установе, кога позвати са адресе установе, 

Због тога што су дана 27. јануара 2022. године у просторијама Основне школе „Бoра 

Станковић“ Богојевце, издвојено одељење у Дрћевцу, дозволили страначко организовање и 

деловање политичке странке Српска напредна странка, тачније Форума жена ГрО СНС 

Лесковац и коришћење простора установе у те сврхе супротно члану 113. Закона о основама 

образовања и васпитања, 

- чиме је пријављена Основна школа „Бoра Станковић“ Богојевце, као установа, 

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

образовања и васпитања, а пријављенi директор установе, прекршај из члана 191. 

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

васпитања.  

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Директор Основне школе „Бoра Станковић“ Богојевце, дана 27. јануара 2022. године у 

просторијама Основне школе „Бoра Станковић“ Богојевце, издвојеног одељења у Дрћевцу, 

дозволио је страначко организовање и деловање политичке странке Српска напредна 

странка. Наиме, чланице форума жена ГрО СНС Лесковац посетиле су наведену установу, 

где су учитељици уручили симболичне поклоне намењене ученицима ове школе у виду 

школског прибора, капа, рукавица, шалова, али и кабаница. На фотографијама објављеним 

на друштвеним мрежама јасно и недвосмислено се могу уочити обележја Српске напредне 

странке. 



Вест о том догађају, заједно са фотографијама, објављена је на твитер страници Српска 

напредна странка Лесковац 27. јануара 2022. године, на адреси: 

https://mobile.twitter.com/sns_leskovac/status/1486812617394032640 

Иста вест објављена је на интернет страници Српске напредне странке, Градског одбора 

Лесковац, на адреси: https://leskovac.sns.org.rs/novosti/vesti/clanice-foruma-zena-na-savindan-

posetile-os-u-drcevcu 

Промовисањем једне политичке странке у средњошколској установи, грубо је прекршена 

одредба члана 113. Закона о основама система образовања и васпитања којом се изричито 

предвиђа да у установи није дозвољено страначко организовање и деловање и коришћење 

установе у те сврхе. 

Из наведених разлога, предлажемо Просветној инспекцији Градске управе града Лесковца 

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

„Бoра Станковић“ Богојевце 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, 09.02.2022. год.     Подносилац пријаве, 

 

 

Павле Димитријевић, 

Француска 6,  

11108 Београд 
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