
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ГРАДА УЖИЦА 
XLIX      16. август 2014. године     Број 33/14 

 

 101. На основу члана 29. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл. гласник РС'', број 72/09, 52/11 и 

55/13),члана 3. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о мрежи основних школа (''Сл. 

гласник РС'', број 80/2010) и члана 67. тачка 7. Статута града Ужица – пречишћен текст (''Службени лист града Ужица'', број 16/13) 

Скупштина града Ужица, на седници одржаној 03.06.2014. године, доноси 

 

ОДЛУКУ  

О МРЕЖИ ОСНОВНИХ ШКОЛА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА 
 

Члан 1. 

  Овом одлуком утврђује се број и просторни распоред основних школа на територији града Ужица (у даљем тексту : 

мрежа основних школа).  

Члан 2. 

 Основно образовање и васпитање траје осам година у два образовна циклуса, по четири године. У првом циклусу остварује се 

као разредна, а у другом циклусу као предметна настава.  

 

 Основно образовање и васпитање у осмогодишњем трајању остварује се у 9 матичних основних школа са 16 издвојених 

одељења (8 четвороразредних и 8 осморазредних), основно образовање и васпитање ученика са сметњама у развоју остварује се у 

једној школи са домом и основно музичко образовање и васпитање у једној школи (за основно и средње образовање). 

Члан 3. 

 Мрежу основних школа чине: 

 

1. Основне школе у осмогодишњем трајању са издвојеним одељењима: 

 

Р.бр. Матична школа 

(назив и адреса) 

Издвојено одељење 
Образовни циклус 

1.1 ''Стари град''                                                                     

 Ужице, Градска бр.1 

 

 

Турица 

Волујац 

I-VIII разреда 

 

I-IV    разреда 

I-IV    разреда 

1.2. Прва основна школа                                                                           

''Краља Петра II''                         

Ужице,Д.Туцовића  

бр.171        

 

 

 

Стапари 

Качер 

I-VIII разреда 

 

 

I-VIII разреда 

I-IV   разреда 

1.3. ''Нада Матић''                                                                    

 Ужице,Хаџи Мелентијева бб 

 

 

 

Гостиница                           

I-VIII разреда 

 

 

I-VIII разреда 

1.4. ''Душан Јерковић''                                                             

Ужице,Трг Св. Саве 

бр. 22 

 

I-VIII разреда 

1.5. ''Слободан Секулић''                                                          

Ужице,Норвешких интернираца 

бр.18 

 

 

 

Љубање 

I-VIII разреда 

 

 

I-IV   разреда 

1.6. ''Алекса Дејовић''                                                              

 Севојно,Хероја Дејовића бр. 121 

 

 

 

Крвавци 

Злакуса 

I-VIII разреда 

 

 

I-VIII разреда 

I-IV   разреда 

1.7.      ''Миодраг Миловановић Луне''                                           

        Каран 

 

 

 

Луново Село                      

Рибашевина 

Трнава 

I-VIII разреда 

 

 

I-VIII разреда 

I-VIII разреда 

I-IV   разреда 
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1.8. ''Богосав Јанковић''                                                            

       Кремна 

 

 

Биоска 

Мокра Гора                       

Кесеровина                          

I-VIII разреда 

 

I-VIII разреда 

I-VIII разреда 

I-IV   разреда 

1.9. ''Ђура Јакшић''                                                                  

        Равни 

 

 

Дрежник 

Никојевићи 

I-VIII разреда 

 

I-VIII разреда 

I-IV   разреда 

                

2. Основно образовање и васпитање ученика са сметњама у развоју 

 

1. О  Основна школа за образовање ученика са   

сметњама у развоју ''Миодраг В. Матић''  

Ужице, Драгише Лапчевића бр.1 

 

 

I-VIII разреда 

3. Основно музичко образовање и васпитање 

 

1. 

Музичка школа    

     ''Војислав-Лале Стефановић'' 

Ужице, Трг Светог Саве бр. 8 I-VI разреда 

 
Издвојено одељење у Пожеги 

Краља Александра бр.18 I-VI разреда 

 

 Поред делатности основног музичког образовања, школа се бави и делатношћу средњег музичког образовања у матичној 

школи у Ужицу. 

Члан 4. 

 Основне школе организују у својим објектима припремни предшколски програм за децу у години пред полазак у школу, у 

складу са Законом и одговарајућим нормативима. 

Члан 5. 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о броју и просторном распореду основних школа на подручју 

општине Ужице 01 број 610-2/06 од 26.06.2006. године. 

Члан 6. 

 Одлуку објавити у ''Службеном листу града Ужица'' по добијању сагласности Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја Републике Србиje. 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I број 610-14/14, 03.06.2014. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                              Радиша Марјановић, с.р. 
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