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   С А Д Р Ж А Ј  

СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА 17/2021   број  06- 281  /2021-03 од 09.09.2021.године 

1.Одлука о мрежи основних јавних школа на територији општине Љубовија број 06-

209/21-03 од 23.07.2021 стр 2 

2. Решење број 610-00-858/2021-07/2 од 30.08. 2021.Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја о давању сагласности на Одлуку о мрежи основних јавних школа 

на територији општине Љубовија број 06-209/21-03 од 23.07.2021 стр 5 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 23.07.2021. 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја од 30.08.2021 
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На основу члана 104. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 

гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др.закони и 10/2019),  члана 1. и 2. и 4. Уредбе о 

критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи 

јавних основних школа („Службени гласник РС", број 21/2018), члана 40. Статута 

општине Љубовија („Сл. лист општине Љубовија“ бр. 6/2008 и 9/2017) и Елабората о 

мрежи јавних основних школа са седиштем на територији општине Љубовија број 06-

209/2021-04 од 13.07..2021. године, Скупштина општине Љубовија, на седници одржаној 

дана  23.07.2021. године,  донела је 

О Д Л У К У 

О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 

 

Члан1. 

Мрежу основних школа на територији општине Љубовија чини матична Основна школа 

„Петар Враголић“ Љубовија, са седиштем у Љубовији, улица Јована Цвијића број 1 и 

следећа издвојена одељења: 

1) Издвојено одељење Основне музичке школе „Вук Караџић“ Лозница у матичној 

Основној школи „Петар Враголић“ Љубовија, Јована Цвијића 1  

2) Издвојено осмогодишње одељење Узовница 

- Издвојено четворогодишње одељење Црнча 

- Издвојено четворогодишње одељење Рујевац 

- Издвојено четворогодишње одељење Грачаница 

- Издвојено четворогодишње одељење Постење 

3) Издвојено осмогодишње одељење у Доњој Љубовиђи 

- Издвојено четворогодишње одељење у Горњој Љубовиђ 

4) Издвојено осмогодишње одељење у Доњој Оровици 

- Издвојено четворогодишње одељење Савковић 

- Издвојено четворогодишње одељење Горње Кошље 

- Издвојено четворогодишње одељење Гребен 

- Издвојено четворогодишње одељење Оровичка Планина  

5) Издвојено осмогодишње одељење у Горњој Трешњици 

- Издвојено четворогодишње одељење у Грчићу 

6) Издвојено осмогодишње одељење у Врхпољу 

- Издвојено четворогодишње одељење Цапарић 

Члан 2. 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о мрежи основних 

школа на територији општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија", бр. 7/2014 

9/2017, 3/2019 и 3/21).  

Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Љубовија“, а примењиваће се од дана добијања сагласности Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 

 

 Број: 06-209/2021-03                              ПРЕДСЕДНИК 

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

         Горан Јосиповић ср. 



 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији 

општине Љубовија садржан је у члану 104. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 72/0927/2018-др.закони и 10/2019), којим је прописано да 

акт о мрежи јавних предшколских установа и акт о мрежи јавних основних школа доноси 

скупштина јединице локалне самоуправе на основу критеријума које утврди Влада. Влада 

Републике Србије је донела Уредбу о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних 

предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа („Службени гласник РС", 

број 21/2018) којом се утврђују критеријуми за доношење акта о мрежи јавних 

предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа, чији је оснивач Република 

Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе. Уредбом је предвиђено да  

акт о мрежи јавних основних школа обухвата установе у свом седишту и ван седишта, 

односно у другом објекту, организовањем издвојеног одељења установе, у складу са 

законом. Чланом 3. Уредбе прописано је да акт о мрежи јавних основних школа, 

уважавајући принципе једнаког права и доступности, ефикасности и ефективности, 

доноси скупштина јединице локалне самоуправе, у складу са географским, демографским, 

културним, економским, еколошком и другим карактеристикама.  

Акт о мрежи јавних основних школа доноси се 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. 

Уредбом је предвиђена и израда Елабората  о елементима на основу којих ће бити 

донет акт о мрежи основних школа. 

Имајући у види све прикупљене податке, предлог је да мрежа основних школа на 

територији општине Љубовија буде организована на следећи начин: матична Основна 

школа „Петар Враголић“ Љубовија,Издвојено одељење основне музичке школе „Вук 

Караџић“ Лознца у матичној основној школи „Петар Враголић „ Љубовија“ Издвојено 

осмогодишње одељење Узовница (издвојена четворогодишња одељења: Црнча,Рујевац, 

Грачаница и Постење), Издвојено осмогодишње одељење у Доњој Љубовиђи (Издвојено 



четворогодишње одељење: Горња Љубовиђа), Издвојено осмогодишње одељење у Доњој 

Оровици (Издвојена четворогодишња одељења: Савковић, Горње Кошље, Гребен, 

Оровичка Планина), Издвојено осмогодишње одељење у Горњој Трешњици (Издвојено 

четворогодишње одељење: Грчић) и Издвојено осмогодишње одељење у Врхпољу 

(Издвојена четворогодишња одељења: Цапарић). 

 Општинско веће општине Љубовија је на седници одржаној дана 05.03.2019. године 

утврдило предлог Одлуке о мрежи јавних основних школа и предлаже Скупштини 

општине Љубовија да исти усвоји као у материјалу. 

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 

 

 






