ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА XII БРОЈ 2A

СМЕДЕРЕВО, 20. ЈУН 2019. ГОДИНЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

Члан 2.

51А.
На основу чланa 104. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“, број 88/2017, 27/2018-др.закони и 10/2019), чланова 2. и 4. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних
основних школа („Службени гласник Републике Србије“,
број 21/2018), члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон,
101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 19. став 1. тачка 6.
Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016- пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 19. седници одржаној
25. марта 2019. године, донела jе
ОД Л У КУ
О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Подручје школе је просторно подручје с којег се ученици уписују у јавну основну школу (у даљем тексту: школа),
на основу пребивалишта, односно боравишта.
Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе.
Школа може да упише и дете са подручја друге школе,
на захтев родитеља, у складу са могућностима школе.
Члан 3.
Основно образовање и васпитање на територији града
Смедерева остварује се у 19 основних матичних школа и
14 издвојених одељења за образовање ученика узраста од
првог до четвртог, односно осмог разреда и у једној музичкој школи.
Члан 4.
Мрежу школа чине јавне основне школе које делатност
основног образовања и васпитања обављају у седишту и
ван седишта, организовањем издвојених одељења на територији града Смедерева.
Члан 5.

Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се број и просторни распоред
јавних основних школа града Смедерева (у даљем тексту:
Мрежа јавних основних школа града Смедерева).

Мрежа јавних основних школа на територији града
Смедерева (број и просторни распоред јавних основних
школа) приложена је уз ову Одлуку и чини њен саставни
део.

Мрежу школа чине:
Редни број

Матични
број школе

1.

07164777

2.

07164734

3.

07164726

4.

07164696

5.

07164700

6.

07164823

7.

17769421

Седиште школе у месту
Смедерево 11300
Улица Др Јована Цвијића
број 9
Смедерево 11300
Улица Анте Протића број
3
Смедерево 11300
Улица 17. октобра број 40
Смедерево 11300
Балканска број 31
Смедерево 11300
Улица Ђуре Даничића
број 84
Смедерево 11300
Црвене армије број 142
Смедерево 11300
Металуршка бб

Назив основне школе

Издвојено
одељење у месту

ОШ „Др Јован Цвијић“

I - VIII

ОШ „Димитрије Давидовић“ Удовице
Сеоне
ОШ „Јован Јовановић Змај“
ОШ „Бранислав Нушић“

Шалинац
Петријево

I – VIII
I – VIII
I - IV
I – VIII
I - IV
I – VIII
I - IV
I – VIII

ОШ „Доситеј Обрадовић“

I – VIII

ОШ „Бранко Радичевић“
ОШ „Свети Сава“

Разредност

Вучак

I – VIII
I - IV
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8.

07198353

Водањ 11328
бб

ОШ „Вожд Карађорђе

9.

07164815

Друговац 11432
бб

10.
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Мало Орашје

I – VIII
I - IV

ОШ „Светитељ Сава“

Бадљевица
Суводол

I – VIII
I – IV
I - IV

07164785

Колари 11431
Коларчева бб

ОШ „Илија Милосављевић
Коларац“

Биновац
Луњевац
Ландол

I – VIII
I – IV
I – IV
I - IV

11.

07164831

Михајловац 11312
Црногорска број 2

ОШ „Сава Ковачевић“

Горња школа у
Добром Долу

12.

07199350

13.

07164688

14.

07164793

15.

07164807

16.

07164769

17.

07164742

18.

07298285

19.

20.

07164718

07164661

Сараорци 11315
Краља Александра број 95
Лугавчина 11321
Бориса Кидрича бб
Осипаоница 11314
Краља Петра I број 2
Скобаљ 11322
Маршала Тита број 109
Мала Крсна 11313
Маршала Тита бб
Враново 11329
Михајла Аврамовића
број 1

ОШ „Херој Света
Младеновић“

I – VIII
I – VIII

ОШ „Херој Срба“

I – VIII

ОШ „Иво Лола Рибар“

I – VIII

ОШ „Ђура Јакшић“

I – VIII

ОШ „Доситеј Обрадовић“
ОШ „Иво Андрић“

Липе 11310
Вука Караџића број 1

ОШ „Вук Караџић“

Смедерево 11300
Милоша Великог број 8

I – VIII

ОШ „Бранко Радичевић“

Радинац 11311
Спасоја Пејановића бб

Музичка школа „Коста
Манојловић”

Члан 6.
1. Основној школи „Др Јован Цвијић” у Смедереву,
припада подручје Месне заједнице „Ладна вода“, Месне
заједнице „Карађорђев дуд“, осим улица које припадају
Основној школи „Димитрије Давидовић“ у Смедереву, део
Месне заједнице „Златно брдо“ са улицама Мајке Југовића, Редутско степениште, Југ Богданова, Кнеза Михаила од
раскрснице са Улицом Лукијана Мушицког до улице Петријевска, Космајска, Петријевски поток од раскрснице са
Улицом Лукијана Мушицког до раскрснице са Цетињском
улицом, Проте Матеје Ненадовића од раскрснице са Улицом Лукијана Мушицког до раскрснице са Цетињском улицом, доњи део Улице Лукијана Мушицког од раскрснице
са Улицом Кнеза Михаила до раскрснице са Улицом Проте
Матеје Ненадовића, део Месне заједнице „Лештар“ са улицама Трише Кецлеровића, Виноградска, Јелисавете Пешић,
Љубе Ненадовића од раскрснице са Улицом Чернишевског
до раскрснице са Улицом Саве Ковачевића, доњи део Улице Прерадовићева до раскрснице са Улицом Јелисавете
Пешић, доњи део Улице Чернишевског до раскрснице са
Улицом Љубе Ненадовића, доњи део Улице Радоја Домано-

I – VIII
I - IV

Врбовац
Раља

I – VIII
I – VIII
I - IV
I – VIII
I-II
(у оквиру 6
година)
I-II
(у оквиру
4 године)

вића до раскрснице са Улицом Љубе Ненадовића, Лукијана
Мушицког од раскрснице са Улицом Проте Матеје Ненадовића до раскрснице са Улицом Љубе Ненадовића и део
Месне заједнице „Славија“ са улицама Војводе Путника,
Ивана Гундулића, Синђелићева, Јасеничка, Жупска, Светомира Костадиновића Станка, Патриса Лумумбе, Сремска, Носилаца Албанске споменице, 17. октобра, доњи део
Улице Ђуре Даничића до раскрснице са Сремском улицом,
Шалиначка од Улице Носилаца Албанске споменице до
раскрснице са Улицом Стевана Христића и Улица Барска.
2. Основној школи „Димитрије Давидовић“ у Смедереву, припада подручје Месне заједнице „Доњи град“, Месне
заједнице „Плавинац“, Месне заједнице Удовице, Месне
заједнице Сеоне, део Месне заједнице „Златно брдо“, са
улицама Горичка, Војводе Младена, Руска, Радничка, Карађорђево брдо, део Месне заједнице „Карађорђев дуд“ са
улицама Његошева, Деспота Ђурђа, Омладинска, Војводе Симе, Старине Новака од раскрснице са Омладинском
улицом до раскрснице са Улицом Саве Немањића, Вука
Караџића од Улице Краља Петра Првог до раскрснице
са Улицом Саве Немањића, Ђуре Стругара, Ђуре Салаја,
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Стевана Христића, Хајдук Станкова и део Месне заједнице
„Славија“ са улицама Делиблатска, Пешчарска, Ливадска,
Цвећарска, Ловачка, Станислава Биничког, Шалиначка од
раскрснице са Улицом Стевана Христића према Годоминском пољу и Улица Аласка од раскрснице са Улицом Шалиначка до раскрснице са Брестовачком улицом.
3. Основној школи „Јован Јовановић Змај“ у Смедереву,
припада подручје Месне заједнице Шалинац, Месне заједнице Кулич, Месне заједнице „Славија“, осим улица које
припадају Основној школи „Др Јован Цвијић“ у Смедереву
и Основној школи „Димитрије Давидовић“ у Смедереву,
део Месне заједнице „Царина“ са улицама Стевана Сремца, Устаничка, од раскрснице са Улицом Војводе Миленка
до раскрснице са Улицом Доситеја Обрадовића, Николе
Милина, Крфска, Крагујевачка, Јована Рашковића, Војводе Миленка од раскрснице са Улицом Стевана Сремца до
раскрснице са Устаничком улицом, Мирољуба Пауновића
од раскрснице са Улицом Стевана Сремца до раскрснице
са Устаничком улицом, Доситеја Обрадовића од раскрснице са Улицом Стевана Сремца до раскрснице са Уралском
улицом и део Месне заједнице „Папазовац“ са улицама
Бањалучка, Миодрага Булатовића, Кнеза Кузмана Марића,
Булине воде, Ђердапска, Љубице Павловић, Достојевског,
Победе, Дринска, Дојранска, Зоргеова, Војислава Илића,
Надежде Петровић, Коче Капетана, Козарачка, Вељка Петровића, Млавска, Пере Тодоровића, Дурмиторска, Тополска, Браће Грим, Милована Глишића, Јастребачка, Копаоничка, Илије Милосављевића Коларца, Таковска, Чачанска,
и Улица Црвене армије до раскрснице са Уралском улицом.
Овој Школи припадају Улица Аласка од раскрснице са Брестовачком улицом према Годоминском пољу и Брестовачка
улица.
4. Основној школи „Бранислав Нушић“ у Смедереву,
припада подручје Месне заједнице „Златно брдо“, осим
улица које припадају Основној школи „Димитрије Давидовић“ у Смедереву и Основној школи „Др Јован Цвијић“
у Смедереву, Месне заједнице „Лештар“, осим улица које
припадају Основној школи „Др Јован Цвијић“ у Смедереву
и Основној школи „Доситеј Обрадовић“ у Смедереву и Месне заједнице Петријево.
5. Основној школи „Доситеј Обрадовић“ у Смедереву,
припада подручје Месне заједнице „Царина“, осим улица
које припадају Основној школи „Јован Јовановић Змај“ у
Смедереву, и део Месне заједнице „Лештар“ са улицама
Вука Мандушића, горњи део Прерадовићеве улице од раскрснице са Улицом Јелисавете Пешић до раскрснице са
Улицом Радоја Домановића, горњи део Улице Чернишевског од раскрснице са Улицом Љубе Ненадовића до раскрснице са Прерадовићевом улицом, горњи део Улице Радоја
Домановића од раскрснице са Улицом Љубе Ненадовића
до раскрснице са Улицом Лукијана Мушицког, горњи део
Улице Лукијана Мушицког од раскрснице са Улицом Љубе
Ненадовића до раскрснице са Улицом Ослобођења и горњи
део Улице Саве Ковачевића од раскрснице са Улицом Љубе
Ненадовића до раскрснице са Улицом Лукијана Мушицког.
6. Основној школи „Бранко Радичевић“ у Смедереву,
припада подручје Месне заједнице „Папазовац“, осим улица које припадају Основној школи „Јован Јовановић Змај“
у Смедереву и Месне заједнице „25. мај“, осим улица које
припадају Основној школи „Иво Андрић“ у Радинцу.
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7. Основној школи „Свети Сава“ у Смедереву, припада
подручје Месне заједнице „Свети Сава“ и Месне заједнице
Вучак.
8. Основној школи „Вожд Карађорђе“ у Водњу, припада
подручје Месне заједнице Водањ и Месне заједнице Мало
Орашје.
9. Основној школи „Светитељ Сава“ у Друговцу, припада подручје Месне заједнице Друговац, Месне заједнице
Бадљевица и Месне заједнице Суводол.
10. Основној школи „Илија Милосављевић Коларац“ у
Коларима, припада подручје Месне заједнице Колари, Месне заједнице Биновац, Месне заједнице Ландол и Месне
заједнице Луњевац.
11. Основној школи „Сава Ковачевић“ у Михајловцу,
припада подручје Месне заједнице Михајловац и Месне
заједнице Добри До.
12. Основној школи „Херој Света Младеновић“ у Сараорцима, припада подручје Месне заједнице Сараорци.
13. Основној школи „Бранко Радичевић“ у Лугавчини,
припада подручје Месне заједнице Лугавчина.
14. Основној школи „Херој Срба“ у Осипаоници, припада подручје Месне заједнице Осипаоница.
15. Основној школи „Иво Лола Рибар“ у Скобаљу, припада подручје Месне заједнице Скобаљ.
16. Основној школи „Ђура Јакшић“ у Малој Крсни,
припада подручје Месне заједнице Мала Крсна.
17. Основној школи „Доситеј Обрадовић“ у Вранову,
припада подручје Месне заједнице Враново.
18. Основној школи „Иво Андрић“ у Радинцу, припада
подручје Месне заједнице Радинац, Месне заједнице Врбовац, Месне заједнице Раља и део Месне заједнице „25. мај“
са улицама Липска, Ковинска десна страна, 14. октобра,
Ситничка, Ивана Горана Ковачића, Цара Душана, Сегдина
и Улица Црвене армије од раскрснице са Улицом Ивана Горана Ковачића према Радинцу.
19. Основној школи „Вук Караџић“ у Липама, припада
подручје Месне заједнице Липе.
20. Музичкој школи „Коста Манојловић“ у Смедереву
припада подручје града Смедерева.
Члан 7.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука
о мрежи основних школа на територији града Смедерева
(„Службени лист града Смедрева“, број 3/2017).
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“, по добијању
сагласности Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије.
Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о мрежи јавних
основних школа на подручју града Смедерева садржан
је у члану 104. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник Републике Србије,“ број
88/2017, 27/2018-др.закони и 10/2019), члану 3. став 3. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа
(„Службени гласник Републике Србије“, број 21/2018) којима је прописано да акт о мрежи јаних основних школа
доноси скупштина јединице локалне самоуправе, на основу
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критеријума које утврди Влада, као и у одредбама члана 19.
Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016- пречишћен текст), којим је прописано да
је у надлежности Скупштине града да доноси прописе и
друге опште акте.
Разлог за доношење ове Одлуке садржан је у члану 198.
став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2017,
27/2018-др.закони и 10/2019), којим је предвиђено да ће јединица локалне самоуправе у року од годину дана од дана
утврђивања критеријума из става 2. овог члана, донети акт
о мрежи предшколских установа и основних школа. Влада Републике Србије донела је Уредбу о критеријумима за
доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и
акта о мрежи јавних основних школа („Службени гласник
Републике Србије“, број 21/2018).
Број и просторни распоред јавних основних школа
планиран је Одлуком о мрежи јавних основних школа на
територији града Смедерева, у складу са одредбама члана
3. став 3. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних
основних школа („Службени гласник Републике Србије“,
број 21/2018) на основу следећих критеријума:
1) једнако право и доступност и потпун обухват основним образовањем и васпитањем свих ученика без
дискриминације и сегрегације по било ком основу;
2) доступност програма основног образовања одраслих, у складу са исказаним потребама за образовањем одраслих;
3) постизање образовно-васпитних циљева, оптималним коришћењем расположивих ресурса;
4) најмање једна јавна основна школа у јединици локалне самоуправе;
5) дефинисано подручје школе од стране јединице
локалне самоуправе са којег се уписују ученици, у
складу са законом;
6) јавна основна школа може бити основана као посебна установа, за најмање 480 ученика или 16 одељења;
7) јавна основна школа може бити основана и за мање
од 480 ученика, ако на удаљености до два километра
не постоји друга основна школа (осим у јединицама
локалне самоуправе које имају статус града);
8) јавна основна школа може бити основана и за мање
од 480 ученика, уколико се у њој настава изводи на
језику и писму националне мањине, односно двојезично, на језику и писму националне мањине и на
српском и ако на удаљености до два километра не
постоји друга школа;
9) уважавање специфичности локалне традиције, национално мешовитих подручја и подручја насељених националним мањинама, као и њиховог Уставом
загарантованог права на образовање и васпитање на
језику и писму националне мањине.
У циљу израде Одлуке о мрежи јавних основних школа
на територији града Смедерева коришћени су следећи показатељи и начела:
- развијеност мреже основних школа на територији града Смедерева, као и значајни ресурси које поседује
град;
- право на једнакост и образовање;
- специфичност и величина терена и насеља и саобраћајна повезаност;
- ниво и програм економског, социјалног и културног
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развоја, као и могућност учествовања других субјеката који могу да утичу на процес функционисања
школа;
- стварање услова за останак младих на селу (спречавање депопулације села кроз побољшање инфраструктуре, реализацију програма из области аграра,
стварање услова за развој приватног предузетништва
и туризма).
Приликом израде Одлуке о мрежи јавних основних
школа на територији града Смедерева водило се рачуна о
испуњењу принципа и циљева образовних политика:
- рационалност и ефикасност образовног процеса;
- квалитет образовног процеса;
- доступност образовних установа.
Такође, приликом израде Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији града Смедерева коришћени су
подаци добијени од јавних основних и средњих школа са
територије града Смедерева, а који су наведени у Елаборату о рационалности мреже јавних основних школа са територије града Смедерева.
Имајући у виду наведено, анализирани су подаци о рационалности мреже основних школа и предности доношења Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији
града Смедерева и утврђено је следеће:
1. Анализом прикупљених података утврђено је да су
планом нове мреже јавних основних школа испуњени критеријуми из поменуте Уредбе. Предлогом нове мреже се
омогућава једнако право и доступност образовања и васпитања свој деци и ученицима уз потпуни обухват и ученика
одговарајућег узраста за стицање основног образовања и
васпитања које траје осам година и одвија се у два образовна циклуса.
2. Основе за израду Одлуке о мрежи јавних основних
школа на територији града Смедерева су припремљене уз
примену критеријума рационалности, ефикасности и ефективности мреже, као и организационих, демографских, географских, културних, економских и других критеријума.
Посебно треба напоменути испуњеност статусног критеријума којим је предвиђено да се јавна основна школа може
основати као посебна установа за најмање 480 ученика
(или 16 одељења), као и да се јавна основна школа може
основати и за мање од 480 ученика, ако на удаљености до
два километра не постоји друга основна школа (осим у
јединицама локалне самоуправе које имају статус града),
чиме је омогућено задржавање броја и измене у распореду
основних школа, а да се ови критеријуми не наруше.
Ниједна школа о којој су анализирани подаци, како у
урбаној средини (у градским подручјима Смедерева), тако
и у руралним срединама, не излази ван критеријума задатих
од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја у релевантним законским актима. Све школе у урбаној средини имају више од 480 ученика. Када је реч о школама у руралним срединама града Смедерева, само једна
школа (Основна школа “Иво Андрић” у Радинцу) испуњава
овај критеријум; међутим, ни у једном случају се школски
објекти не налазе на мање од 2 км од друге најближе школе.
3. Анализирајући упис ученика у појединачне школе,
могуће је идентификовати тренд који је сличан просеку за
цело подручје града Смедерева, али уз одређене изузетке
(негативни демографски трендови који за последицу имају
смањење броја деце и ученика што, надаље доводи до тога
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да мрежа основних и средњих школа постаје неодговарајућа, а систем образовања и васпитања све мање ефикасан).
Наиме, неке основне школе уписале су више ученика него
што је то било очекивано, имајући у виду претходне резултате и демографска кретања, а неке су, насупрот овоме,
уписале значајно мање ученика него што би то било очекивано. Ова одступања од правила могу бити узрок изузетно
доброг (или лошег) квалитета наставног процеса и настојања родитеља да децу упишу у жељену основну школу,
али, што је много вероватније, то може бити резултат (не)
рационалности мреже основних школа, односно физичких
локација њихових седишта, имајући у виду где се налазе
резиденцијални објекти и где постоји активност у погледу
изградње нових објеката.
4. Број ученика по одељењу је очекиван – између 23,1
и 29,4 у школама у урбаној средини, односно од 11,8 до
18,3 у руралној, са изузетком веома ефикасне Основне
школе „Иво Андрић” у Радинцу, која има 24,8 ученика по
одељењу. Такође, захваљујући релативно брзом расту броја
ученика, најефикаснија школа у овом погледу је Основна
школа „Др Јован Цвијић” у Смедереву, са 29,4 ученика по
одељењу.
5. Просторни капацитети школа мерени су помоћу три
индикатора (број квадратних метара школске зграде по
ученику, број квадратних метара простора у учионицама
и кабинетима по ученику, као и просечан број ученика по
једној учионици или кабинету), при чему су у индикаторе
урачунате и учионице и капацитети издвојених школских
објеката, иако је обично њихово просторно оптерећење
ниже него оно у централним школама, због мањег броја
ученика. Основна школа „Др Јован Цвијић” у Смедереву
има најмање квадратних метара учионица на располагању
на територији целог града Смедерева.
6. На основу података о броју ученика се може закључити да је до пресељења Основне школе „Јован Јовановић
Змај“ у Смедереву (која је и ранијих деценија била на локацији у центру града) дошло до пада броја ученика. Може
се претпоставити да је раније значајан број ученика који
би уписао Основну школу „Јован Јовановић Змај“ уписивао
основне школе „Др Јован Цвијић“, „Бранко Радичевић“ и
„Доситеј Обрадовић“, све у Смедереву.
7. Предлогом нове мреже јавних основних школа не
долази до статусних промена школа – нема потпуног или
делимичног губитка статуса правног лица и пратећих промена везаних за локацију похађања наставног процеса.
8. Приликом израде Одлуке o мрежи јавних основних
школа на територији града Смедерева узети су у обзир модели оптимизације предложени у Елаборату о рационалности мреже основних и средњих школа на територији града
Смедерева, као и развојни приоритети Града Смедерева,
са циљем постизања ефикасности и унапређења квалитета
образовања и васпитања.
Примена модела IV оптимизације (укидање издвојених
одељења) значила би у пракси затварање подручних сеоских школа, што би свакако лоше утицало на развој руралне средине на територији града Смедерева. Примена модела V већ постоји у Смедереву када је реч о основним школама – у заједничком обрачунском центру обављају се административно-финансијски послови за све основне школе
са територије локалне самоуправе (са изузетком Основне
школе „Свети Сава“ у Смедереву). Примена модела VI
(уговарање, односно преношење ненаставне делатности
– чишћење школских објеката, административно-финансијски послови и др.) значила би у пракси стварање нових
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технолошких вишкова у ненаставном особљу.
Стога је утврђено да је најоправданија примена моделa IV (Укидање издвојених одељења и превоз ученика у
објекат централне школе) који треба да буде поступан како
би се истовремено обезбедило смањење материјалних трошкова и трошкова одржавања издвојених одељења и спречио негативан утицај на доступност образовања, а све у
циљу постизања оптималних ефеката.
Примена овог модела оптимизације мреже школа, на
најбољи начин би допринела побољшању ефикасности
мреже школа на територији града Смедерева, уз боље постизање образовно-васпитних циљева и оптимално коришћење расположивих ресурса.
9. Применом критеријума из Уредбе о критеријумима
за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа
и акта о мрежи јавних основних школа („Службени гласник
Републике Србије“, број 21/2018) и сагледавањем тренутног стања у погледу броја и просторног распореда основних и средњих школа на територији града Смедерева, може
се закључити да се предвиђеном мрежом јавних основних
школа задовољавају потребе грађана уз испуњеност услова
и критеријума из поменуте Уредбе.
10. Примена наведених решења која су предвиђена
овом Одлуком о мрежи јавних основних школа на територији града Смедерева треба да допринесе у великој мери
ефикасности и рационализацији, а посебно унапређењу
квалитета образовања и васпитања у граду Смедереву.
Нарочито се има у виду да је Скупштина града Смедерева донела Одлуку о мрежи основних школа на територији града Смедерева, број 020-184/2016-07 од 23. децембра
2016. године на коју је Министарство просвете, науке и технолошког развоја дало сагласност, број 610-00-00022/201707 од 10.4.2017. године. На основу ове Одлуке, као и закључака и препорука изнетих у Елаборату о рационалности мреже основних и средњих школа на територији града
Смедерева од 1.11.2016. године, извршено је ротирање седишта три школе (Основна школа „Јован Јовановић Змај“,
Текстилно-технолошка и пољопривредна школа „Деспот
Ђурађ“ и Економско-трговинска школа), у циљу постизања
оптималних ефеката.
11. При изради Одлуке о мрежи јавних основних школа
на територији града Смедерева посебно се имало у виду
да су потребе и интереси грађана свих месних заједница
испоштовани, да се образовно-васпитни рад одвија у већ
постојећим школским објектима, у већ организованим издвојеним одељењима у сеоским срединама, која су не само
места образовно-васпитног рада него и места одређених
културних и спортских дешавања којима се побољшава
квалитет живота у руралним срединама.
Мрежа јавних основних школа на територији града
Смедерева је тако пројектована, да омогућава да се васпитно образовни рад организује на принципима рационалности, економичности и ефикасности педагошке организације и наставе. Све јавне основне школе су поред образовног
и средиште културних, спортских и других друштвених
активности.
Предложеном мрежом јавних основних школа на територији града Смедерева не повећава се број основних школа у односу на број постојећих, нити су потребна додатна
финансијска средства из буџета Републике, односно јединице локалне самоуправе.
Овом Одлуком у односу на претходну Одлуку о мрежи основних школа на територији града Смедерева
(„Службени лист града Смедрева“, број 3/2017) укида се
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издвојено одељење Доња школа у Добром Долу, као најоправданији корак оптимизације, а имајући у виду фактичко
стање.
Процењујући финансијске ефекте Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији града Смедерева на буџет града Смедерева, утврђено је да нису потребна додатна
финансијска средства из буџета Републике Србије, односно
града Смедерева. Спровођење ове Одлуке неће представљати финансијско оптерећење за буџет града Смедерева.
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Имајући у виду наведено, Скупштина града Смедерева
донела је Одлуку о мрежи јавних основних школа на територији града Смедерева, у датом тексту.
Број 020-15/2019-07
У Смедереву, 25. марта 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р

20. јун 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 7 – Број 2А

Страна 8 – Број 2А

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

20. јун 2019. године

20. јун 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 9 – Број 2А

Страна 10 – Број 2А

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

20. јун 2019. године

20. јун 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 11 – Број 2А

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна
СКУПШТИНА ГРАДА

51А.

Одлукa о мрежи јавних основних школа на
територији града смедерева

1
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