СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА УЖИЦА
XLXX

26. јун 2019. године

Број 23/19

114. На основу члана 104. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник.РС“,број 88/2017), члана
2. и 4. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа
(„Сл.гласник.РС“,број 21/2018), члана 60. став 1. тачка 7. Статута града Ужица (''Сл.лист града Ужица'', број 4/19), Скупштина града
Ужица, на седници одржаној 24.04.2019. године доноси
ОДЛУКУ
О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА УЖИЦА
Члан 1.
Одлуком о мрежи јавних основних школа утврђује се број и просторни распоред јавних основних школа на подручју града
Ужица, (у даљем тексту: мрежа школа).
Члан 2.
Просторни распоред јавне основне школе је просторно подручје с којег се ученици уписују у јавну основну школу, на основу
пребивалишта, односно боравишта .
Члан 3.
Основно образовање и васпитање на подручју града Ужица остварује се у:
- девет основних матичних школа и шеснаест издвојених одељења за образовање ученика узраста од првог до четвртог, односно осмог
разреда,
- једној основној школи за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом, за образовање ученика узраста од првог до
четвртог, односно осмог разреда,
- једној основној матичној школи за музичко образовање и једном издвојеном одељењу, за образовање ученика узраста од првог до
шестог разреда.
Члан 4.
Мрежу школа чине јавне основне школе које делатност основног образовања и васпитања обављају у седишту и ван седишта,
организовањем издвојених одељења на подручју града Ужица и то:
1.

Основне школе у осмогодишњем трајању са издвојеним одељењима:
Р.бр.
1.1

1.2.

Матична школа
(назив и адреса)
''Стари град''
Ужице, Градска бр.1
Прва основна школа
Краља Петра II
Ужице, Д.Туцовића
бр.171

1.3.

''Нада Матић''
Ужице, Хаџи
Мелентијева бб

1.4.

''Душан Јерковић''
Ужице,Трг Св. Саве
бр. 22
''Слободан Секулић''
Ужице,Норвешких интернираца
бр.18

1.5.

1.6.

1.7.

Издвојено одељење

Образовни циклус
I-VIII разреда

Турица
Волујац

I-IV разреда
I-IV разреда
I-VIII разреда

Стапари
Качер

I-VIII разреда
I-IV разреда
I-VIII разреда

Гостиница

I-VIII разреда
I-VIII разреда
I-VIII разреда

Љубање

I-IV разреда
I-VIII разреда

Крвавци
Злакуса

I-VIII разреда
I-IV разреда
I-VIII разреда

Луново Село
Рибашевина
Трнава

I-VIII разреда
I-VIII разреда
I-IV разреда

''Алекса Дејовић''
Севојно,Хероја Дејовића бр. 121

''Миодраг Миловановић Луне''
Каран
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1.8.

''Богосав Јанковић''
Кремна

I-VIII разреда
Биоска
Мокра Гора
Кесеровина

1.9.

''Ђура Јакшић'' Равни
Дрежник
Никојевићи

2.

Основно образовање и васпитање ученика са сметњама у развоју
1.

3.

I-VIII разреда
I-VIII разреда
I-IV разреда
I-VIII разреда
I-VIII разреда
I-IV разреда

Основна школа за образовање ученика са
сметњама у развоју ''Миодраг В. Матић''
Ужице, Драгише Лапчевића бр.1

I-VIII разреда

Основно музичко образовање и васпитање
1.

Музичка школа
''Војислав-Лале Стефановић''
Ужице, Трг Светог Саве бр. 8
Издвојено одељење у Пожеги
Краља Александра бр.18

I-VI разреда
I-VI разреда

Поред делатности основног музичког образовања, Музичка школа ''Војислав-Лале Стефановић'' се бави и делатношћу
средњег музичког образовања у матичној школи у Ужицу.
Јавне основне школе организују у својим објектима припремни предшколски програм за децу у години пред полазак у школу,
у складу са Законом.
После завршетка четвртог разреда ученици из издвојених одељења у којима се реализује само први образовни циклус
(разредна настава), школовање од петог до осмог разреда настављају у матичној школи, односно најближем издвојеном одељењу
матичне школе у ком се реализује и други образовни циклус (предметна настава).
Члан 5.
Утврђује се просторни распоред (уписно подручје) јавне основне школе и то:
1. Основна школа ''Стари град''
Уписно подручје матичне школе обухвата јужну страну града Ужица од Железничког моста коритом реке Ђетиње до улице Малише
Атанацковића, затим левом страном улице Малише Атанацковића до Курлагине кафане, а од Алексића моста левом страном улице
Ужичке Републике, поред Дома ученика у Коштици, левом страном Коштичког потока до села Буара. Из села Буара подручју ове
школе припадају Сињевац, Беле Воде и Оскоруше.
Од V до VIII разреда са подручја Турице и села Волујца(изузев засеока који су припали подручјима других школа).
Уписно подручје издвојеног одељења у Турици је насеље Турица које се са подручјем матичне школе граничи улицама Шарганска,
Радничког батаљона Теразије и Милоша Паровића које припадају подручју издвојеног одељења у Турици;
Уписно подручје издвојеног одељења у Волујцу је подручје села Волујац (изузев заселака који су припали подручјима других школа).
2. Прва основна школа краља Петра II
Уписно подручје матичне школе обухвата југозападни део града са насељима Међај, Велико и Мало Забучје и део села Буара, каи и
део града у који спада лева страна улице Страхињића Бана, лева страна улице 7 јули (Марије Маге Магазиновић) и Уремовачког
Потока, затим излази на Горњу Пору до Ђуровића гробља, одакле иде путем за Јелову Гору до Месне канцеларије Буар, па десна
страна Улице Ужичке Републике до Дома ученика у Коштици и даље десном страном Коштичког потока до Месне канцеларије Буар.
Из села Буар подручју ове школе припада засеок Аџићи.
Од V до VIII разреда са подручја у матичну школу уписују се и деца настањена у Качеру и Дријетњу.
Уписно подручје издвојеног одељења у Стапарима је подручје села Стапари, а од V до VIII разреда и подручје засеока Шевалије које
припада селу Волујац.
Уписно подручје издвојеног одељења у Качеру је подручје села Качер и Дријетањ.
3. Основна школа ''Нада Матић''
Уписно подручје матичне школе обухвата централни део града Ужица и то границом која полази од моста код Аутобуске станице,
узводно реком Ђетињом до хотела ''Златибор'', десном страном улице Страхињића Бана, десном страном улице Марије Маге
Магазиновић и <уремовачког потока, затим излази на Горњу пору до Ђуровића гробља, одакле иде путем за Јелову Гору до Месне
канцеларије Буар; од моста код Аутобуске станице левом страном Обилићеве улице поред хотела ''Палас'', Трга Светог Саве, левом
страном Сланушке и Улице Војводе Демира, затим левом страном Немањине до Улице Радована Драговића укључијући све попречне
улице са леве стране до Улице Радована Драговића.
Уписно подручје издвојеног одељења Гостиница је подручје села Горња Гостиница, а делимично и села Дубоко (домаћинства Горњи
Ђоковићи, Зрњевићи) и Буара (домаћинства Цветковићи, Марковићи, Старчевићи, Стефановићи и Тешићи) и од од V до VIII разреда
са подручја села Волујац (домаћинства Челиковићи и Горњи Марјановићи).
4. Основна школа ''Душан Јерковић''
Уписно подручје обухвата североисточну страну града Ужица , насеље Велики парк и део села Дубоко. Захвата део града од
Златиборског пута преко Аутобуске станице, па преко моста код Аутобуске станице, затим десном страном Улице Обилићеве, поред
хотела ''Палас', Трга Светог Саве, десном страном Сланушке и Улице Војводе Демира, затим десном страном Немањине до Улице
Радована Драговића од које се у подручје ове школе укључују и попречне улице са десне стране (Улица Радована Драговића,
Царинска, Колубарска, Олге Ђуровић). Са северо-источне стране подручју ове школе припадају улице Железничка и Ристе Тешића и
део Вујићевина (Улица Његошева). У подручје ове школе припада и део села Дубоко (засеоци Станковићи, Татинац, Мало дубоко,
Доње њиве).
5. Основна школа ''Слободан Секулић''
Уписно подручје матичне школе обухвата подручје Месне заједнице Крчагово (насеља Крчагово, Капетановина, Мендино брдо – део
који припада Месној заједници Крчагово), Аде и Врела и доњи део засеока Гајеви и од V до VIII разреда са подручја села Љубање
без засеока Забучје, део села Збојштица и горњи део засеока Гајеви.
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Уписно подручје издвојеног одељења Љубање обухвата подручје села Љубање без засеока Забучје, део села Збојштица и горњи део
засеока Гајеви.
6. Основна школа ''Алекса Дејовић'' Севојно
Уписно подручје матичне школе обухвата подручје Месне заједнице Севојно (засеоци Гај, Виливине, Влаовац, Трешњица, Младово,
Шерељ, Рујевац, Црквари и део Мендиног брда) и део Месне заједнице Луново Село – Локва.
Уписно подручје издвојеног одељења Крвавци обухвата подручје села Крвавци и Поточање, дела насеља Горјани и Потпећ и од V до
VIII разреда подручје села Злакуса и део насеља Горјани и Потпећ.
Уписно подручје издвојеног одељења Злакуса обухвата подручје села Злакуса и део насеља Горјани и Потпећ.
7. Основна школа ''Миодраг Миловановић Луне'' Каран
Уписно подручје матичне школе обухвата подрчје села Лелићи и Каран и засеока Пеуле (само фамилија Богићевић) и Дубоког од
Метаљке до Песковитог пута, а од V до VIII разреда подручја села Трнава (изузев засеока Миловићи, Станчићи, Јевтићи, Марковићи и
Лазићи) и засеока Граница.
Уписно подручје издвојеног одељења Рибашевина обухвата подручја села Рибашевина, Губин До, Доња Гостиница – засеок Пеуле
(домаћинства Анђелићи и Челиковићи), затим Шишићи, доњи Миливојевићи и Миливојевићи и од V до VIII разреда подручје села
Трнава и то засеока Миловићи, Станчићи, Јевтићи Марковићи и Лазићи.
Уписно подручје издвојеног одељења Луново Село обухвата подручје села Добродо,
Бјелотићи Каменица и Пониковица.
8.Основна школа ''Богосав Јанковић'' Кремна
Уписно подручје матичне школе обухвата подручке села Кремна, Радуша, Стрмац, Коњска Река и Шарган – Витас.
Уписно подручје издвојеног одељења Биоска обухвата подручја села Биоска и Пеар, а од V до VIII разреда подручје Кесеровина и
Врутци.
Уписно подручје издвојеног одељења Кесеровина обухвата подручје Кесеровина и Врутци.
Уписно подручје издвојеног одељења Мокра Гора обухвата подручје ужег дела села Мокра Гора и Котроман, Пањак, Подстолац,
Алин-поток, Оштрељ, Коњско поље и Кршање.
9. Основна школа ''Ђура Јакшић'' Равни
Уписно подручје матичне школе обухвата подручје села Равни, Скржути и Врана и од V до VIII разреда подручје села Никојевићи.
Уписно подручје издвојеног одељења Дрежник обухвата подручја села Дрежник и Збојштица.
Уписно подручје издвојеног одељења Никојевићи обухвата подручје села Никојевићи.
10. Основна школа за образовање ученика са сметљама у развоју ''Миодраг В.Матић''
Као једина основна школа за децу са различитим сметњама у развоју уписије и прима децу и ученике са читавог подручја Златиборског
округа.
11. Музичка школа ''Војислав-Лале Стефановић''
Као једина музичка основна школа уписије ученике са читавог подручја града Ужица и општине Пожега (од другог полугодишта
школске 2014/2015 године почело да ради Издвојено одељење у Пожези по решењу број 022-05-56/2014-07 од 22.01.2015. године).
Члан 6
Саставни део ове одлуке чини Елаборат за припрему Одлуке о мрежи јавних основних школа на подручју града Ужица.
Члан 7.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о мрежи основних школа на територији града Ужица („Сл. лист
града Ужица“,број 33/14).
Члан 8.
Ову одлуку објавити у Службеном листу града Ужица, по добијању сагласности Министарства
технолошког развоја. Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

просвете, науке

и

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА
I број: 610-8/19, 24.04.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић,с.р
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