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На основу члана 104. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр.88/2017 и 27/18 – др.закони), члана 3. и 4. Уредбе
о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних
предшколских установа и акта о мрежи јавних основних
школа („Службени гласник РС“, бр.21/2018), члана 43
Статута града Бора (''Службени лист општине Бор'', бр.
6/15 – пречишћен текст и 30/18), Скупштина града Бора,
на седници одржаној 30. јануара 2019. године, доноси
ОДЛУКУ
О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА
Члан 1.
Одлуком о мрежи јавних основних школа на
територији града Бора (у даљем тексту: Одлука) утврђује
се број и просторни распоред јавних основних школа на
територији града Бора, (у даљем тексту: мрежа школа).
Члан 2.
Просторни распоред јавне основне школе је
просторно подручје с којег се ученици уписују у јавну
основну школу (у даљем тексту: школа), на основу
пребивалишта,односно боравишта .
Члан 3.
Основно образовање и васпитање на територији
града Бора остварује се у:
- осам основних матичних школа и 14
издвојених одељења за образовање ученика узраста од
првог до четвртог, односно осмог разреда,
- једној основној матичној школи за музичко
образовање ученика узраста од првог до четвртог,
односно шестог разреда и једном издвојеном одељењу на
територији општине Бољевац у ОШ „9. српска бригада“
- једној основној матичној школи за образовање
ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом, за
образовање
ученика
узраста
од
првог
до
четвртог,односно осмог разреда, с тим што се у овој
школи остварује и оспособљавање за рад и средње
стручно образовање.
- Формално основно образовање одраслих
остварује се при једној основној школи у оквиру првог,
другог и трећег циклуса.
Члан 4.
Мрежу школа чине јавне основне школе које
делатност основног образовања и васпитања обављају у
седишту и ван седишта, организовањем издвојених
одељења на територији града Бора.
Мрежу школа чине:
Седиште
Издвојено
Ред.
Разре
Назив школе
школе у
одељење у
број
дност
месту
месту
Бор,
Основна
Ул.3.
I–
1.
школа
октобар
VIII
''3. октобар''
бр.71

2.

3.

4.

5.

Основна
школа
''Душан
Радовић''
Основна
школа
''Бранко
Радичевић''

Бор,
Ул.Краља
Петра I
бр.10
Бор,
Ул.Моше
Пијаде
бр.31

Основна
школа
''Свети
Сава''

Бор,
Ул.Моше
Пијаде
бр.31

Основна
школа
''Вук
Караџић''

Бор,
Ул.Моше
Пијаде
бр.6

I–
VIII
Лука

I – IV
I–
VIII

Оштрељ

I – IV
I–
VIII

Доња Бела
Река
Танда

Слатина
Основна
школа
''Станоје
Миљковић''

Брестовац
,
Ул.Марша
ла Тита
бр.199

7.

Основна
школа
''Петар
Радовановић
''

Злот,
Ул.Трг
Петра
Радованов
ића бб.

8.

Основна
школа
''Ђура
Јакшић''

Кривељ

6.

9.

Школа за
основно и
средње
образовање
''Видовдан''
(школа за
ученике са
сметњама у
развоју и
инвалидитето
м)

Бор,
Ул.Моше
Пијаде
бр.31

Метовница
Шарбанов
ац
Тимок

Селиште
Кобила

Мали
Кривељ
Бучје
Горњане
Крушар

I – IV
I – IV
I–
VIII
форма
лно
основ
но
образ
овање
одрас
лих
I – IV
I–
VIII
I–
VIII
I–
VIII
I – IV
I–
VIII
I – IV
I – IV
I–
VIII
I – IV
I – IV
I – IV
I – IV

I–
VIII
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10.

Основна
музичка
школа
''Миодраг
Васиљевић''

Бор,
Ул.Моше
Пијаде
бр.1 -
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Бољевац,
при ОШ
„9. српска
бригада“

I – IV
и I–
VI
I – IV
и I–
VI

После завршетка четвртог разреда ученици из
издвојених одељења школовање од петог до осмог
разреда настављају у следећим школама:
- ученици из села Лука у ОШ ''Душан Радовић''
у Бору,
- ученици из села Оштрељ у ОШ ''Бранко
Радичевић'' у Бору,
- ученици из села Доња Бела Река и Танда у ОШ
''Свети Сава'' у Бору,
- ученици из села Слатина у ОШ ''Вук Караџић''
у Бору,
- ученици из реона Тимок у ОШ ''Станоје
Миљковић'' у Брестовцу,
- ученици из реона Селишта и Кобиле у ОШ
''Петар Радовановић у Злоту,
- ученици из реона Мали Кривељ, села Бучје и
Горњане и реона Крушар у ОШ ''Ђура Јакшић у
Кривељу.
Члан 5.
1) Просторни распоред јавне основне матичне
школе ''3.ОКТОБАР'' у Бору обухвата следеће улице:
Ђорђа Симеоновића, Неготинска, Пиротска, Ђердапска,
8. марта, Марка Орешковића, Наде Димић, Љубе
Јовановића Топионичара, Стевана Мокрањца, Ђуре
Јакшића, Љубе Нешића, Београдска, Светозара
Марковића, Косте Абрашевића, Гаврила Принципа,
Карађорђева, Николе Коперника, Николе Тесле, 9.
бригаде, Тимочке дивизије, 3. октобар непарни бројеви
од 105 - 119, Николе Коперника, Радничка, Саве
Ковачевића, 9. Југовића, Цара Лазара, Данила Киша,
Милоша Обилића, 28. марта.
2) Просторни распоред јавне основне матичне
школе ''ДУШАН РАДОВИЋ'' у Бору обухвата следеће
улице: Чеде Кецмана,Томе Миловановића, Омладинских
бригада, Генерала Павла Илића, Краља Петра I, Петра
Радовановића, Васе Пелагића парни бројеви од 100 - 212
и непарни бројеви од 51 – 133, Иве Андрића, Чока
Борулуј непарни бројеви од 71 – до краја, Косовска,
Церска, Хајдук Вељка, Међеда Усеиновића, Бранислава
Миленковића Срђе, Боривоја Томића Ике, Др.
Mиловановића , Солунска, Барска, Дринска, Црновршких
бригада, 3. октобар парни бројеви од 44 – 304 и непарни
бројеви од 59 – 103, Зелени булевар, Миклоша Раднотија,
Кучајна, Слатинска, Топлице Милана, Орловића Павла,
Бошка Југовића,Теретна железничка станица, Боре
Станковића, Бранка Ћопића, Веселина Маслеше,
Владимира Назора, Војводе Живојина Мишића,
Војислава Илића, Зајечарска, Јована Вучковића,
Колубарска, Ласла Лукача, Марка Миљанова, Мишарска,
Јована Јовановића Змаја, Петра Лубарде, Старине
Новака, Танаска Рајића, Топличка, Филипа Кљајића,
Петра Кочића и село Лука.
3)Просторни распоред јавне основне матичне
школе ''Бранко Радичевић'' у Бору обухвата следеће
улице: Мајданпечка, Ђорђа Вајферта парни бројеви од
2- 38 и непарни бројеви од 3 – 37, Кестенова, Иве Лоле
Рибара, Рударска, Васе Дрецуна, Војске Југославије
парни бројеви од 2 – 34, 1. маја, Јована Дучића, Николе
Пашића парни бројеви од 36 – 64 и непарни бројеви од 37
– 41, Моше Пијаде непарни бројеви од 15 – 53, 3.октобар
непарни бројеви од 1 – 57, Филипа Филиповића,
Његошева, Димитрија Туцовића парни бројеви од 42 – 70
и непарни бројеви од 33 – 61, Бошка Бухе непарни
бројеви од 1 - 5, Партизанска, Тимочка, Хердерова парни
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бројеви од 2 – 38, Цетињска, Космајска, Игманска,
Владимира Вујовића, Душана Цветковића, Милутина
Петровића, Метохијска, Крагујевачка и село Оштрељ.
4) Просторни распоред јавне основне матичне
школе ''СВЕТИ САВА'' у Бору обухвата следеће улице:
Бранка Радичевића, Доситеја Обрадовића, Бранислава
Нушића, Душана Милете, Авалска, Јована Цвијића,
Хомољска, Станоја Миљковића, Војске Југославије
непарни бројеви од 1 - до краја, Пионирска,
Пензионерска, Николе Пашића парни бројеви од 2 – 34 и
непарни бројеви од 1 – 35, 7.јула, Моше Пијаде парни
бројеви од 24 - до краја, Ђорђа Андрејевића Куна, 3.
октобар парни бројеви од 2 – 42, Брковића Црног,
Хердерова
непарни бројеви од 1 - до краја,
Мирочка, Дечанска, Драгише Лапчевића, Козарачка,
Жагубичка,
Крајинска,
Ибарска,
Македонска,
Призренска, Личка, Крушевачка, Кладовска, Кривељска,
Горњанска, Златиборска, Војводе Радомира Путника,
Босанска, Бољевачка, Врањска, Злотска, Јабланичка,
Кнеза Милоша, Књажевачка, Кордунска, Михајла
Пупина, Озренска, Поречка, Хиландарска, Ртањска,
Стевана Сремца, Сокобањска, Милутина Бојића,
Хајдучка, Црноречка, Добривоја Радосављевића Бобија и
села Доња Бела Река и Танда.
5) Просторни распоред јавне основне матичне
школе ''ВУК КАРАЏИЋ'' у Бору обухвата следеће
улице: Вука Караџића, Инж. Шистека, Др Драгише
Мишовића, Трг ослобођења, Ђуре Ђаковића, Милана
Васића Перице, Радомира Јовановића Чочета, Ђорђа
Вајферта бројеви 1 и 3, Бошка Бухе парни бројеви од 2 6, Албанске Споменице, Димитрија Туцовића парни
бројеви од 2 - 40 и непарни бројеви од 1 - 31, Моше
Пијаде парни бројеви од 2 - 24 и непарни бројеви од 1 –
15, Васе Пелагића парни бројеви од 2 - 98 и непарни
бројеви од 1 - 49, Тимочке буне, Огашу Борулуј, Чока
Борулуј непарни бројеви од 1 - 69 и парни бројеви од 270. и село Слатина.
6) Просторни распоред јавне основне матичне
школе
''СТАНОЈЕ МИЉКОВИЋ'' у Брестовцу
обухвата: села Брестовац, Метовница, Шарбановац и
реонТимок.
7) Просторни распоред јавне основне матичне
школе ''ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ'' у Злоту обухвата:
село Злот и реоне Селиште и Кобила.
8) Просторни распоред јавне основне матичне
школе ''ЂУРА ЈАКШИЋ'' у Кривељу обухвата: села
Кривељ, Бучје и Горњане и реоне Мали Кривељ и
Крушар
9) Школа за основно и средње образовање
''ВИДОВДАН'' у Бору као једина основна школа за децу
са сметњама у развоју уписије ученике са читавог
подручја града и шире у складу са просторним и
кадровским капацитетима.
10) Основна музичка школа ''МИОДРАГ
ВАСИЉЕВИЋ'' у Бору као једина музичка основна
школа на територији града Бора уписује ученике са
читавог подручја града Бора, општине Бољевац и шире у
складу са просторним и кадровским капацитетима.
Члан 6.
Саставни део ове одлуке чини Елаборат о
плану развоја
мреже јавних основних школа са
седиштем на територији града Бора за период од 2019. до
2023. године, односно од школске 2019/2020
до
2022/2023. године.
Члан 7.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о мрежи основних школа на територији општине
Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.3/13 и 24/18) и
Одлука о одређивању подручја основних школа у
насељеном месту Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр.20/13).
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Члан 8.
Ова одлука објављује се у ''Службеном листу
града Бора'', по добијању сагласности Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања.
Број: 61-2/2019-I
У Бору, 30. јануара 2019.године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Број: 610-00-789/2019-07
Датум: 26,082019. године
Б е оград
Немањина 22-26 сп
На основу члана 136. став 1. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16
и 95/18-аутентично тумачење) и члана 104. став 5. Закона
о основама система образовања И васпитања („Службени
гласник РС", бр. 88/17, 27/18-др закон и 10/19), а у вези
са чланом 3. Уредбе о критеријумима за доношење акта о
мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи
јавних основних школа („Службени гласник РС", број
21/18), а по захтеву града Бора број: 61-3/2019-1 од
01.02.2019. године, министар просвете, науке и
технолошког развоја доноси
РЕШЕЊЕ
Даје се сагласност на Одлуку о мрежи јавних
основних школа, на територији града Бора број: 612/2019-1 од 30.012019, године, Скупштине града Бора.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
На основу члана 104. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
РС", бр. 88/17, 27/18-др. закон и 10/19), члана 3. и 4,
Уредбе
о
критеријумима за доношење акта о
мрежи предшколских установа и акта о мрежи основних
школа („Службени гласник РС“, број 21/18) и члана 43.
Статута града Бора („Службени лист општине Бор“, бр.
6/15-пречиштећ текст и 30/18), Скупштина града Бора, на
седници одржаној дана 30,012019. године, донела је
Одлуку о мрежи јавних основних школа, на територији
града Бора број: 61-2/2019-1, којом се утврђује број и
просторни распоред јавних основних школа на
територији града Бора.
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Основно образовање и васпитање ученика траје
осам година и остварује се у два образовна циклуса, и
то: први циклус од првог до четвртог разреда и други
циклус од петог до осмог разреда.
Основно образовање и васпитање на територији
града Бора остварује се у: осам основних матичних
школа и 14 издвојених одељења за образовање ученика
од првог до четвртог, односно осмог разреда; једној
основној матичној школи за музичко образовање ученика
узраста од првог до четвртог, односно шестог разреда и
једном издвојеном одељењу на територији општине
Бољевац у Основној школи „9. српска бригада”; једној
основној матичној школи за образовање ученика са
сметњама у разреду и инвалидитетом, за образовање
ученика узраста од првог до четвртог, односно осмог
разреда, с тим што се у тој школи остварује и
оспособљавање за рад и средње стручно образовање;
формално основно образовање одраслих остварује се при
једној основној школи у оквиру првог, другог и трећег
циклуса,
Чланом 104. Закона, прописано је да се број и
просторни распоред установа чији је оснивач Република
Србија, аутономна покрајина или јединица локалне
самоуправе, према врсти и структури, планира актом о
мрежи установа.
Акт о мрежи основних школа доноси скупштина
јединице локалне самоуправе, на основу критеријума
које утврди Влада. Сагласност на акт о мрежи основних
школа даје Министарство. Јединица локалне самоуправе
утврђује мрежу основних школа, на основу критеријума
прописаних наведеном уредбом,
Јединица локалне самоуправе утврђује мрежу
основних школа, на основу критеријума прописаних
наведеном уредбом.
Сагласно члану 31. Закона о основама система
образовања и васпитања, Школска управа
Зајечар, дописом број: 424-61-50/2019-12 од 11.04.2019.
године, закључила је да је Скупштина града Бора
спровела процедуру, донела Одлуку о мрежи јавних
основних школа на територији града Бора, која је у
складу са Законом, кировским решењима и Уредбом о
критеријумима за доношење акта о мрежи јавних
предшколских установа и акта о мрежи јавних
основних школа, те је мишљење Школске управе да тај
акт може бити усвојен.
С обзиром на то да су испуњени услови за давање
сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа
на територији града Бора, донето је решење као у
диспозитиву.
Упутство о правном средству: Ово решење је
коначно и против истог се може покренути управни спор.
Тужба се подноси Управном суду, у року од
30
дана од дана пријема овог решења.
Доставити:
- граду Бору;
- Школској управи Зајечар;
- Архиви
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ИЗДАВАЧ: Градска управа града Бора – Служба за скупштинске послове,
ул. Моше Пијаде 3 Бор
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Слободан Баџа, тел: 423 255 лок. 140
ТЕЛЕФОНИ: Редакција 423 255 лок. 140; Служба претплате 423 255 лок. 149
УПЛАТНИ РАЧУН: 840 –745141 – 30, остали приходи у корист нивоа града Бора,
позив на број 97 17-027
ШТАМПА: Служба за скупштинске послове
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