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23.

На основу члана 32. Закона о основама система образовања и васпитања
/''Службени гласник Републике Србије'', број 62/2003. и 58/2004/, члана 2. Одлуке о
критеријумима за утврђивање мреже дечјих вртића и основних школа /''Службени гласник
Републике Србије'' број 13/2004/ и члана 30. став 1. тачка 5. Статута општине Врбас
/''Службени лист општине Врбас'', број 3/2002, 5/2002. и 10/2004./, Скупштина општине
Врбас на седници одржаној дана 7. марта 2006. године, донела је
ОДЛУКУ
О БРОЈУ И ПРОСТОРНОМ РАСПОРЕДУ – МРЕЖИ ОСНОВНИХ ШКОЛА СА
СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се број и просторни распоред - мрежа основних школа на
територији општине Врбас / у даљем тексту: основне школе /.
Члан 2.
Број и просторни распоред основних школа из ове Одлуке чији је оснивач јединица
локалне самоуправе утврђен је на основу следећих критеријума:
1. демографских/ укупног броја становника и броја и узраста ученика на одређеном
подручју и трендова у области позитивног и негативног природног прираштаја/,
2. географских/ специфичности и величине терена и насеља, међусобне удаљености
и саобраћајне повезаности, као и специфичности брдско-планинских и
приграничних подручја/,
3. економских/ нивоа економског развоја и специфичности општина које имају статус
недовољно развијених/,
4. културних/ уважавања специфичности локалне традиције, национално мешовитих
подручја и подручја насељених националним мањинама, нивоа развијености
институција културе/,
5. образовних/ права на доступност и једнаке услове за стицање квалитетног
образовања и васпитања и потребе за обавезним предшколским васпитањем и
деветогодишњим обавезним образовањем/,
6. организационих/ организационо-дидактичког оптимума који подразумева школу са
600-800 ученика/,
7. економичности и ефикасности/ коришћење адекватних средстава за остваривање
постављених циљева образовања/.
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Члан 3.
Утврђује се да мрежу основних школа на територији општине Врбас чини десет
школа и то :
Ред.
Број
1.

Назив школе и делатност

Седиште

Број
Број
одељења ученика

РЕДОВНА ОСНОВНА ШКОЛА '' СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ ''
ВРБАС

21460 Врбас,
улица
Светозара
Марковића
број 55

35

781

21460 Врбас,
Улица палих
борацброј 34

30

725

21460 Врбас,
Улица палих
бораца број 2

15+9+2

310+53

Акт о оснивању : Решење Скупштине општине Врбас број
610-10/72 од 01.09.1951.
Делатност: Основно образовање општег типа 80101
Језик на коме се изводи настава: на српском језику
Ученичка задруга основне школе уписана у регистар
ученичких задруга РС ред. Бр. 26/22 од 03. јуна 2003. године
кроз следеће радне погоне:
- Ђачка кухиња – набавка, припрема и пласман ужине за
ђаке, пецива, посластица и других производа а према
условима и захтевима школе и средине,
- Културни центар – издавачка делатност /школски лист/,
информисање /ђачка радио станица/, уметничка
радионица /израда употребних и украсних предмета/,
ученичка књижара и антикварница,
- Услуге - /интелектуалне услуге–школа информатике,
остале услужне делатности према потребама и
захтевима школе и средине и сарадња са
предузећима, локалном средином, стручним и
научним установама и институцијама, хуманитарним
организацијама и родитељима ученика/,
- Сабирне акције - /прикупљање и пласман секундарних
сировина/,
- Унапређење школске средине, заштита и унапређење
животне средине Матична школа за
територију општине

професора

русинског

језика

за

Продужени боравак /једно одељење/ од школске 2002/2003.
године
/Сагласност Министарства просвете и спорта број: 610-0000416/2002-02 од 26.08.2002. године/

2.

РЕДОВНА ОСНОВНА
ЊЕГОШ'' ВРБАС

ШКОЛА

''

ПЕТАР

ПЕТРОВИЋ

Акт о оснивању : Као осмогодишња школа почела са радом
01.09.1951. године, а од септембра 1959. године ради као
Основна школа ''П.П.Његош'', /Уверење Скупштине општине
Врбас број: 61-57/73-02 од 13.12.1973. године/Делатност:
Основно образовање општег типа 80101
Језик на коме се изводи настава: на српском језику

3.

РЕДОВНА ОСНОВНА ШКОЛА '' БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО '
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ВРБАС
Акт о оснивању : Решење Народног одбора Среза Кула од
01.09.1951.
Делатност: 80101 Основно образовање општег типа
Језик на коме може да се изводи настава: на српском и
мађарском језику
80102 Основно специјално образовање: лака ометеност /9
одељења/ , комбинована одељења, умерена ометеност /2
одељења/
/ Решење Покрајинског секретаријата за образовање, науку и
културу број: 72-31/78 од 28.10.1980. године /
Матична школа за
територију општине

професора

мађарског

језика

за

85321 Продужени боравак /једно одељење од првог до
четвртог разреда/ од школске 2005/2006. године
/ Сагласност Министарства просвете и спорта број:610-00171/2005-08/22 од 18.08.2005. године /

4.

РЕДОВНА ОСНОВНА ШКОЛА '' 20. ОКТОБАР ' ВРБАС
Акт о оснивању: Решење Скупштине општине Врбас број
05/4-9464/1-63 од 27.07.1963. године и Решење о измени овог
Решења број 05/4-12500/63 од 28.09.1963. године

21460 Врбас,
улица
Пете
пролетерске
бригаде 1/а

24

520

21465 Бачко
Добро Поље,
Улица
маршала
Тита број 85

17+1

365+2

21213
Змајево,
Улица Ивана
Милутиновић
а број 64

18

392

Делатност: Основно образовање општег типа 80101
Језик на коме се изводи настава: на српском језику
Матична школа за професора украјинског језика за
територију општине Врбас
Продужени боравак /два одељења – први трећи и други –
четврти – укупно 37 ученика / од школске 1996/1997. године

5.

РЕДОВНА ОСНОВНА ШКОЛА '' ВУК КАРАЏИЋ'' БАЧКО
ДОБРО ПОЉЕ
Акт о оснивању : Решење
Скупштине општине Врбас
Одељења за општу управу и друштвене службе број: 61-58/7302 од 13.12.1973. године
Делатност: Основно образовање општег типа 80101
Основно специјално образовање 80102: лака ометеност,
комбинована одељења, умерена ометеност
Језик на коме се изводи настава: на српском језику

6.

РЕДОВНА ОСНОВНА ШКОЛА '' ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ''
ЗМАЈЕВО
Акт о оснивању : Решење Скупштине општине Врбас број
610-10/72 од 01.09.1951. године
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Делатност: Основно образовање општег типа 80101
Језик на коме се изводи настава: на српском језику

7.

РЕДОВНА ОСНОВНА ШКОЛА '' БРАНКО РАДИЧЕВИЋ''
РАВНО СЕЛО
Акт о оснивању : Решење Скупштине општине Врбас број
610-56/73-02 од 13.12.1973. године

21471 Равно
Село, Улица
маршала
Тита 112

15

284

21467 Савино
Село, Улица
маршала
Тита број 55

16+2

336+6

21466
Куцура,
Улица
ослобођења
број 6

24

445

21460 Врбас,
Улица
маршала
Тита број 118

13 класа

129+15

Делатност: Основно образовање општег типа 80101
Језик на коме се изводи настава: на српском језику

8.

РЕДОВНА ОСНОВНА ШКОЛА '' БРАНКО РАДИЧЕВИЋ''
САВИНО СЕЛО
Акт о оснивању: Решење Скупштине општине Врбас број 61058/73-02 од 14.12.1973. године
Делатност: 80101 Основно образовање општег типа
80102 Основно специјално образовање: лако и умерено
ментално ометених у развоју - почев од школске 2003/2004.
године
/ Решење Покрајинског секретаријата за образовање и културу
број 106-022-00069/2003-02 од 07. августа 2003. године /
Језик на коме се изводи настава: на српском језику
Матична школа за
територију општине

9.

професора

словачког

језика

за

РЕДОВНА ОСНОВНА ШКОЛА '' БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО '
КУЦУРА
Акт о оснивању : Почела је са радом школске 1944/45. под
називом Државна основна школа у Куцури / утврђено на
основу школске матице из наведене године./ Од 1959. године
добија данашњи назив. Уверење Скупштине општине Врбас
број 610-57/73-02 од 14.12.1973. године
Делатност: Основно образовање општег типа 80101
Језик на коме се изводи настава: на српском и русинском
језику

10.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
Акт о оснивању : Одлука о оснивању Основне музичке школе
у Врбасу број: 022-2975/95 од 15.11.1995. године / ''Сл.гласник
РС'' број 49/95 од 24.11.1995. год./
Делатност: Основно образовање посебног типа 80103
/образовање по посебном програму за развијање одређених
склоности / музика, балет и др./
Језик на коме се изводи настава: на српском језику
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Основне школе из става 1. овог члана испуњавају све законом тражене услове у
погледу: броја ученика, програма образовања и васпитања, простора, опреме, наставних
средстава и наставника, васпитача и стручних сарадника у складу са прописаним
стандардима, обезбеђена средства за рад и обезбеђене хигијенско- техничке услове за
рад у складу са законом.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Врбас'' након добијања сагласности од Министарства просвете и спорта
Републике Србије - Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине путем Покрајинског
секретаријата за образовање и културу.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-2/2006-II/01
Дана: 07.03.2006. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине
Бранислав Петровић,с.р.

24.
На основу члана 2. тачка 16. алинеја 3. и члана 25. став 4. Одлуке о организацији и
начину рада Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ»,
број: 10/92, 12/92, 1/95, 3/2002, 23/2002 и 17/2003), поводом захтева Скупштине општине
Врбас број:011.2/2006 од 08.03.2006. године за давање сагласности на Одлуку о броју и
просторном распореду – мрежи основних школа на територији Општине Врбас,
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 20. априла
2006. године, д о н е л о ј е

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О БРОЈУ И ПРОСТОРНОМ РАСПОРЕДУМРЕЖИ ОСНОВНИХ ШКОЛА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС
I
Даје
с е с а г л а с н о с т на Одлуку о броју и просторном распореду –
мрежи основних школа са седиштем на територији општине Врбас, коју је донела
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 07.03.2006. године.
II
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине».
ИЗВРШНО ВЕЋЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Број:610-00016/2006
Нови Сад, 20. април 2006. године

ПРЕДСЕДНИК
Извршног већа
Мр Бојан Пајтић,с.р.
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