
 
На основу члана 46. тачка 1) Закона о локалној самоуправи (“Службени 

гласник РС” број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 

47/2018) и члана 60. став 1 тачка 1) Статута општине Уб (“Службени гласник 

општине Уб” број 4/2019),  

решавајући по предлогу Основне школе ''Милан Муњас'' Уб за отварање 

издвојеног одељења школе у насељеном месту Мургаш број 477/1-2020 од 17. 

jула 2020. године,  

Општинско веће општине Уб, 22. јула 2020. године, доноси 

 

 

Закључак 

у утврђивању предлога  

Одлуке о измени  

Одлуке о мрежи јавних основних школа општине Уб 

 

 

I Утврђује се предлог Одлуке о измени Одлуке о мрежи јавних основних 

школа општине Уб. 

II Овај закључак и предлог акта из тачке I овог закључка доставити Скуп-

штини, општине Уб ради одлучивања о предложеном тексту акта. 

III За представника Општинског већа општине Уб у Скупштини општине 

Уб одређује се, председник Већа. 

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-22-1/2020-01 Дарко Глишић, с.р. 
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На основу члана 104. став 1, 3. и 5. Законa о основама система образовања и васпитања 

("Службени гласник РС", број 88/2017, 27/2018 - други закон и 27/2018 (II) - други закон), 

10/2019 и 6020)   

члана 3. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских 

установа и акта о мрежи јавних основних школа (''Службени гласник РС'' број 21/2018),  

и члана 40. тачка 6) Статута општине Уб (''Службени гласник општине Уб'', број 

4/2019),  
Скупштина општине Уб, _________ 2020. године, доноси 

 

 

Одлука о измени  

Одлуке о мрежи јавних основних школа општине Уб 

   
 

Члан 1. 

У Одлуци о мрежи јавних основних школа општине Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 

3/2019), 

у члану 2, у тачки 1.  

текст: ''у чијем су саставу издвојена одељења у насељеном месту Совљак, Паљуви, 

Стубленица, Црвена Јабука, Јошева, Лончаник, Звиздар, Руклада, Гвозденовић, Врховине, Новаци и 

Трлић.'' 

Мења се и гласи: ''у чијем су саставу издвојена одељења у насељеном месту Совљак, 

Стубленица, Црвена Јабука, Јошева, Лончаник, Звиздар, Мургаш, Руклада, Гвозденовић, Врховине, 

Новаци и Трлић.'' 

 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине 

Уб'', а примењиваће се од школске 2020/2021 године.  

 

 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 61-___/2020-01  

 
Образложење 

 
Основна школа ''Милан Муњас'' из Уба обратила се општини Уб, предлогом,  

број ____ од 17. јула 2020. године,  

за измену Одлуке о мрежи јавних основних школа општине Уб (''Службени гласник 

општине Уб'' број 3/2019), и то: 

1. да се из цитиране одлуке брише издвојено одељење у насељеном месту Паљуви - 

у школској 2019/2020 није било ученика, а за школску 2020/2021 нема пријављених 

(уписаних) ученика; издвојено одељење другу годину за редом без ученика; 

2. да се у цитирану одлуку упише издвојено одељење у насељеном месту Мургаш – 

у школској 2020/2021 у овом издвојеном одељењу наставу ће похађати  ____ ученика; 

школска зграда у насељеном месту Мургаш има две учионице, наставничку просторију, 

санитарни чвор, центранлно грејање (котларница на угаљ) и стан на спрату (за учитеља). 

 

Општина Уб, прихвата напред наведени предлог Основне школе ''Милан Муњас'' из 

Уба. 
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Законa о основама система образовања и васпитања  

("Службени гласники РС", број 88/2017, 27/2018 - други закон и 27/2018 (II) - други 

закон), 10/2019 и 6020) 
Мрежа јавних установа 

Члан 104. 

Број и просторни распоред јавних установа према врсти и структури, планира се актом о мрежи 

установа. 

Установа из става 1. овог члана оснива се у складу са актом о мрежи јавних установа. 

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

скупштина јединице локалне самоуправе на основу критеријума које утврди Влада. 

У јединици локалне самоуправе у којој је у службеној употреби и језик и писмо националне 

мањине, односно у којој се образовно-васпитни рад изводи на језику и писму националне мањине, акт 

о мрежи јавних предшколских установа и јавних основних школа доноси се уз претходно прибављено 

мишљење националног савета националне мањине чији је језик и писмо у службеној употреби у 

јединици локалне самоуправе, односно чији се језик и писмо користи у образовно-васпитном раду. 

Сагласност на акт о мрежи јавних основних школа даје Министарство. 

Када Министарство утврди да надлежни орган јединице локалне самоуправе није донео акт о 

мрежи или је донео акт о мрежи који није у складу са критеријумима из става 3. овог члана, одредиће 

рок за његово доношење који не може бити дужи од 30 дана. 

Ако надлежни орган јединице локалне самоуправе не донесе акт у року из става 6. овог члана, 

Министарство ће у року од 30 дана донети одговарајући акт. 

Влада утврђује критеријуме на основу којих се доноси акт о мрежи јавних средњих школа. 

Акт о мрежи јавних средњих школа доноси Влада на основу критеријума из става 8. овог члана. 

Акт о мрежи јавних средњих школа на територији Аутономне покрајине Војводине доноси 

надлежни орган аутономне покрајине уз примену критеријума из става 8. овог члана. 
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3/2019 

8. 
На основу члана 104. став 1, 3. и 5. Законa о основама система образовања и васпитања 

("Службени гласники РС", број 88/2017, 27/2018 - други закон и 27/2018 (II) - други закон),  

члана 3. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и 

акта о мрежи јавних основних школа (''Службени гласник РС'' број 21/2018), и члана 33. тач-

ка 7) Статута општине Уб (''Службени гласник општине Уб'', број 12/2008 и 6/2013),  
Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, доноси 

 

 

О д л у к а 

о  мрежи јавних основних школа општине Уб 

   
 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се мрежа јавних основних школа, са издвојеним одељењима, општине 

Уб, од школске 2019/2020 године. 

 

Члан 2. 

Образовно васпитни рад са ученицима у основном образовању и васпитању обављају следеће 

јавне основне школе: 

1. Основна школа  ''Милан Муњас'', са седиштем у Убу,  

 у чијем су саставу издвојена одељења у насељеном месту Совљак, Паљуви, Стубленица, Црве-

на Јабука, Јошева, Лончаник, Звиздар, Руклада, Гвозденовић, Врховине, Новаци и Трлић. 

У Основној школи ''Милан Муњас'' у Убу ученици похађају наставу од 1 до 8 разреда, а у из-

двојеним одељењима од 1до 4 разреда.  

Основна школа ''Милан Муњас'' Уб, у згради у Убу, Улица 1. маја 57в, организује и изводи рад 

издвојеног одељења ученика са сметњама у развоју. 

2. Основна школа ''Рајко Михаиловић'', са седиштем у Бањанима  

у чијем су саставу издвојена одељења у насељеном месту Таково, Врело, Вукона,  Кожуар, Ту-

лари, Калиновац и Брезовица.  

У Основној школи ''Рајко Михаиловић'' у Бањанима и издвојеним одељењима у Туларима и 

Врелу ученици похађају наставу од 1 до 8 разреда, а у осталим  издвојеним одељењима од 1 до 4 раз-

реда.  

3. Основна школа ''Душан Даниловић'', са седиштем у Радљеву,  

у чијем су саставу издвојена одељења у насељеном месту Бргуле, Каленић и Шарбане. 

У основној  школи ''Душан Даниловић'' у Радљеву ученици похађају наставу од 1 до 8 разреда, 

а у издвојеним одељењима од 1 до 4 разреда.   

4. Основна школа ''Свети Сава'' са седиштем у Памбуковици, 

 у чијем су саставу издвојена одељења у насељеном месту Докмир, Радуша, Слатина и Чучуге.  

У основној школи ''Свети Сава'' у Памбуковици и издвојеном одељењу у Докмиру ученици по-

хађају наставу од 1 до 8 разреда, а у осталим одељењима од 1 до 4 разреда.   

          

Члан 3. 

Основно музичко образовање стиче се у  Школи за основно музичко образовање ''Петар Стоја-

новић'' у Убу, по условима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања. 

 

Члан 4. 

У буџету општине Уб, а за расходе утврђене законом обезбеђују се средства у складу са 

Законом о основама система образовања и васпитања. 

 

Члан 5. 

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

(''Службени гласник општине Уб'' број 5/2012, 14/2012, 26/2013, 22/2016, 6/2017 и 9/2017). 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине 

Уб'', а примењиваће се од школске 2019/2020 године.  

 

 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 61-3/2019-01 Александар Дамњановић 

 

10/2019 
1
На основу члана 104. став 1, 3. и 5. Законa о основама система образовања и васпитања 

("Службени гласники РС", број 88/2017, 27/2018 - други закон и 27/2018 (II) - други закон),  

члана 3. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и 

акта о мрежи јавних основних школа (''Службени гласник РС'' број 21/2018), и члана 33. тач-

ка 7) Статута општине Уб (''Службени гласник општине Уб'', број 12/2008 и 6/2013),  
Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, доноси 

 

 

О д л у к а 

о  мрежи јавних основних школа општине Уб 

   
 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се мрежа јавних основних школа, са издвојеним одељењима, општине 

Уб, од школске 2019/2020 године. 

 

Члан 2. 

Образовно васпитни рад са ученицима у основном образовању и васпитању обављају следеће 

јавне основне школе: 

1. Основна школа  ''Милан Муњас'', са седиштем у Убу,  

 у чијем су саставу издвојена одељења у насељеном месту Совљак, Паљуви, Стубленица, Црве-

на Јабука, Јошева, Лончаник, Звиздар, Руклада, Гвозденовић, Врховине, Новаци и Трлић. 

У Основној школи ''Милан Муњас'' у Убу ученици похађају наставу од 1 до 8 разреда, а у из-

двојеним одељењима од 1до 4 разреда.  

Основна школа ''Милан Муњас'' Уб, у згради у Убу, Улица 1. маја 57в, организује и изводи рад 

издвојеног одељења ученика са сметњама у развоју. 

2. Основна школа ''Рајко Михаиловић'', са седиштем у Бањанима  

у чијем су саставу издвојена одељења у насељеном месту Таково, Врело, Вукона,  Кожуар, Ту-

лари, Калиновац и Брезовица.  

У Основној школи ''Рајко Михаиловић'' у Бањанима и издвојеним одељењима у Туларима и 

Врелу ученици похађају наставу од 1 до 8 разреда, а у осталим  издвојеним одељењима од 1 до 4 раз-

реда.  

3. Основна школа ''Душан Даниловић'', са седиштем у Радљеву,  

у чијем су саставу издвојена одељења у насељеном месту Бргуле, Каленић и Шарбане. 

У основној  школи ''Душан Даниловић'' у Радљеву ученици похађају наставу од 1 до 8 разреда, 

а у издвојеним одељењима од 1 до 4 разреда.   

4. Основна школа ''Свети Сава'' са седиштем у Памбуковици, 

 у чијем су саставу издвојена одељења у насељеном месту Докмир, Радуша, Слатина и Чучуге.  

У основној школи ''Свети Сава'' у Памбуковици и издвојеном одељењу у Докмиру ученици по-

хађају наставу од 1 до 8 разреда, а у осталим одељењима од 1 до 4 разреда.   

          

 

                                                           
1
 На ову Одлуку, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, дало је сагласност Решењем број 610-

00-371/2019-07 од 27. маја 2019. године 
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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. 

У буџету општине Уб, а за расходе утврђене законом обезбеђују се средства у складу са 

Законом о основама система образовања и васпитања. 

 

Члан 5. 

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

(''Службени гласник општине Уб'' број 5/2012, 14/2012, 26/2013, 22/2016, 6/2017 и 9/2017). 

 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине 

Уб'', а примењиваће се од школске 2019/2020 године.  

 

 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 61-3/2019-01 Александар Дамњановић 

 

25/2019 

На основу члана 104. став 1, 3. и 5. Законa о основама система образовања и васпитања 

("Службени гласники РС", број 88/2017, 27/2018 - други закон, 27/2018 (II) - други закон и 10/2019),  

члана 3. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о 

мрежи јавних основних школа (''Службени гласник РС'' број 21/2018), и члана 40. тачка 6) и 11) Ста-

тута општине Уб (''Службени гласник општине Уб'', број 4/2019),  

Скупштина општине Уб, 23. децембра 2019. године, доноси 

  

 

Одлука о измени  

Одлуке о мрежи јавних основних школа општине Уб 

 

 

Члан 1. 

У Одлуци о мрежи јавних основних школа општине Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 

10/2019) члан 3. мења се и гласи: 

 

''Члан 3. 

Основно музичко образовање стиче се у Школи за основно музичко образовање ''Петар Стоја-

новић'' са седиштем у Убу, 

у чијем је саставу и издвојено одељење у насељеном месту Бањани, у делу просторија Основне 

школе ''Рајко Михаиловић'', из Бањана.'' 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине 

Уб'', а примењиваће се од школске 2020/2021 године.  

 

 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 61-9/2019-01 Александар Дамњановић 
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3/2019 

9. 
На основу члана 104. став 1 и 3. Законa о основама система образовања и васпитања 

("Службени гласники РС", број 88/2017, 27/2018 - други закон и 27/2018 (II) - други закон),  

члана 2. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и 

акта о мрежи јавних основних школа (''Службени гласник РС'' број 21/2018), и члана 33. тач-

ка 7) Статута општине Уб (''Службени гласник општине Уб'', број 12/2008 и 6/2013),  
Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, доноси 

 

О д л у к а 

о  мрежи  јавне Предшколске установе ''Уб'' у  општини Уб 

 
Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се мрежа јавне Предшколске установе ''Уб'' из Уба, у даљем тексту 

матична установа, са издвојеним одељењима у општини Уб. 

 

Члан 2. 

У радној 2019/2020 години, матична установа делатност предшколског васпитањa и образовања 

и припремни предшколски програм обавља у свом седишту. 

У припремни предшколски програм, у матичну установу, у складу са законом, уписују се деца 

са подручја насељених места: Уб, Гуњевац, Звиздар, Тврдојевац, Таково, Врело, Руклада, Мургаш, 

Гвозденовић, Трњаци, Шарбане, Стубленица и Паљуви. 

У радној 2019/2020 години, матична установа припремни предшколски програм у полудневном 

трајању од 4 сата обавља и ван седишта у 13 издвојених одељења – објеката, где се, у складу са 

законом, уписују деца са подручја једног или више насељених места и то:  

1. Памбуковица - Памбуковица, Чучуге, Докмир, Кршна Глава, Слатина и Радуша; 

2. Бањани - Бањани и Вукона; 

3. Тулари -  Тулари; 

4. Кожуар - Кожуар; 

5. Калиновац - Калиновац; 

6. Радљево - Радљево, Бргуле и Лисо Поље; 

7. Каленић - Каленић; 

8. Црвена Јабука - Црвена Јабука, Милорци и Лончаник; 

9. Јошева - Јошева; 

10. Трлић - Трлић и Новаци; 

11. Брезовица - Брезовица; 

12. Совљак - Совљак; 

13. Врховине - Врховине. 

 

Члан 3. 

Од радне 2020/2021 године и даље, матична установа делатност предшколског васпитањa и 

образовања и припремни предшколски програм обавља у свом седишту. 

У припремни предшколски програм, у матичну установу, у складу са законом уписују се деца 

са подручја насељених места: Уб, Гуњевац, Звиздар, Тврдојевац, Таково, Совљак, Руклада, Врховине, 

Мургаш, Гвозденовић, Трњаци, Шарбане, Стубленица и Паљуви. 

Од радне 2020/2021 године и даље, матична установа припремни предшколски програм у 

полудневном трајању од 4 сата обавља и ван седишта у 8 издвојених одељења – објеката, где се, у 

складу са законом, уписују деца са подручја једног или више насељених места и то: 

1. Памбуковица - Памбуковица, Чучуге, Докмир, Кршна Глава и Слатина и Радуша; 

2. Бањани - Бањани, Калиновац и Вукона; 

3. Кожуар - Кожуар и Тулари; 

4. Врело - Врело; 

5. Радљево - Радљево, Бргуле и Лисо Поље; 

6. Каленић - Каленић; 

7. Црвена Јабука - Црвена Јабука, Милорци, Лончаник и Јошева; 

8. Трлић - Трлић, Новаци и Брезовица. 
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Члан 4. 

У буџету општине Уб, а за расходе утврђене законом обезбеђују се средства у складу са 

Законом о основама система образовања и васпитања. 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине 

Уб'' а примењиваће се од школске 2019/2020 године.  

 

 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 60-4/2019-01 Александар Дамњановић 

 

 


