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Бесплатан примерак

34.

На основу члана 29. став 3. Законa о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'' број 72/09, 52/11), члана 2. став 3. Уредбе о
критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о мрежи основних школа (''Службени гласник РС'', број 80/10) и члана 33. тачка 7)
Статута општине Уб (''Службени гласник општине Уб'', број 12/2008),
Скупштина општине Уб, 10. фебруара 2012. године, доноси
Одлука
о мрежи основних школа општине Уб1
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се мрежа основних школа са издвојеним одељењима општине Уб.
Члан 2.
Образовно васпитни рад са ученицима у основном образовању и васпитању обављају следеће основне школе:
1. Основна школа «Милан Муњас», са седиштем у Убу, у чијем су саставу издвојена одељења у Совљаку, Црвеној Јабуци, Јошеви, Лончанику, Звиздару, Тврдојевцу, Мургаш, Стубленица, Паљуви, Руклади, Гвозденовићу, Врховинама, Новацима и Трлићу
У Основној школи «Милан Муњас» у Убу ученици похађају наставу од 18 разреда, а у издвојеним одељењима од 1-4 разреда.
2. Основна школа «Рајко Михаиловић», са седиштем у Бањанима у чијем
су саставу издвојена одељења у Туларима, Врелу, Вукони, Кожуару, Калиновцу, Брезовици и Такову
У Основној школи «Рајко Михаиловић» у Бањанима и издвојеним одељењима у Туларима и Врелу ученици похађају наставу од 1-8 разреда, а у осталим
издвојеним одељењима од 1-4 разреда.
3. Основна школа «Душан Даниловић», са седиштем у Радљеву, у чијем
су саставу издвојена одељења У Каленићу, Бргулама, Горњем Радљеву и Шарбанама
У основној школи «Душан Даниловић» у Радљеву ученици похађају наставу од 1-8 разреда, а у издвојеним одељењима од 1-4 разреда.
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4. Основна школа «Свети Сава» са седиштем у Памбуковици, у чијем су
саставу издвојена одељења у Докмиру, Слатини, Чучугама и Радуши.
У основној школи «Свети Сава» у Памбуковици и издвојеном одељењу у
Докмиру ученици похађају наставу од 1-8 разреда, а у осталим одељењима од
1-4 разреда.
Члан 3.
Основно музичко образовање стиче се у Школи за основно музичко
образовање «Петар Стојановић» у Убу, по условима прописаним Законом о
основама система образовања и васпитања.
Члан 4.
Општина обезбеђује средства за превоз трошкове превоза ученика на
удаљености од школе већој од 4 км, у складу са Законом о основама система
образовања и васпитања.
Члан 5.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о мрежи дечјих
вртића и основних школа општине Уб («Службени гласник општине Уб бр. Уб
(«Службени гласник општине Уб'' број 11/2005 и 1/2006)
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном добијања сагласности од стране Министарства просвете и науке.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 610-2/2012-01

Председник Скупштине
Александар Дамњановић, с.р.

Садржај
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Издавач: Скупштина општине Уб
За издавача, уредио број и одговара за тачан садржај објављених аката,
секретар Скупштине општине Уб, Драган Радојичић
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