СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Година и број: 10/2019

27. фебруар 2019. године
Сремски Карловци

Примерак: 40,00 дин.

На основу члана 104. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.
гласник РС'',број 88/2017 и 27/2018-др.закони), члана 3. Уредбе о критеријумима за доношење
акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа (''Сл.
гласник РС'', број 21/2018), члана 44. став 1. тачка 13. Статута општине Сремски Карловци
(''Службени лист општине Сремски Карловци'' брoj 7/2019), Скупштина општине Сремски
Карловци , на 27.седници одржаној 27.фебруара 2019. године доноси

ОДЛУКУ
о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији
Општине Сремски Карловци
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се број и просторни распоред јавних основних школа на
територији општине Сремски Карловци (у даљем тексту: мрежа школа).
Члан 2.
Просторни распоред јавне основне школе је просторно подручје са којег се ученици
уписују у јавну основну школу (у даљем тексту: школа), на основу пребивалишта, односно
боравишта.
Члан 3.
Основно образовање и васпитање траје осам година и остварује се у два образовна
циклуса и то: први циклус обухвата први, други, трећи и четврти разред и други циклус
обухвата пети, шести, седми и осми разред, које се остварује у једној јавној основној школи.
Члан 4.
Мрежу јавних основних школа на територији општине Сремски Карловци чини:
1. Основна школа ''23. октобар'' , са седиштем у насељеном месту Сремски Карловци,
Прерадовићева број 1 (наставни језик:српски језик, разредност : I-VIII).
Члан 5.
Просторни распоред Основне школе чини цела територија општине Сремски Карловци.
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Члан 6.
Саставни део ове одлуке чини Елаборат о плану развоја мреже јавних основних школа
са седиштем на територији општине Сремски Карловци за период од 2019. до 2022. године ,
односно од 2019. до 2026.године.
Члан 7.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о мрежи основних школа на
територији општине Сремски Карловци број 61-5/2012-I/1 од 12. децембра 2012. године
(''Службени лист општине Сремски Карловци'' број 18/12).
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Сремски Карловци'', а примењује се по прибављеној сагласности Владе Аутономне
покрајине Војводине, почев од школске 2019/2020.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 610-4/2019-I/1
Дана: 27. фебруара 2019. године
Сремски Карловци

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Александар Цвјетковић,c.p.
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ЕЛАБОРАТ О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА
СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
САДРЖАЈ:
1. Увод
1.1.Правни основ
1.2.Извор података
1.3.Критеријуми и принципи акта мрежа јавних основних школа
2. Приказ основних карактеристика општине Сремски Карловци
2.1. Географски подаци о општини Сремски Карловци
2.2. Демографски подаци о општини Сремски Карловци
2.3. Економске, културне и спортске карактеристике општине Сремски Карловци
3. Установе основног образовања и васпитања на територији општине Сремски Карловци
3.1. Историјски осврт на развој образовања у општини Сремски Карловци
3.2. Приказ мреже јавних основних школа на територији општине Сремски Карловци
3.3. Просторни распоред
3.4. Уписна подручја основних школа
3.5.Анализа кретања броја ученика првог разреда, укупног броја ученика и броја
одељења у претходне четири школске године (2014/15-2017/18. година)
3.6. Просторни и кадровски капацитети основних школа
4. Развојни план мреже основних школа на територији општине Сремски Карловци
4.1. Број рођене деце и број ученика првог разреда
4.2. Закључак
4.3. Развој мреже основних школа у општини Сремски Карловци у наредних четири до
осам година

1. Увод

Циљ израде овог Елабората је да буде стручна и информациона подлога за доношење
Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији општине Сремски Карловци. Нова
мрежа јавних основних школа треба да допринесе даљем развоју и унапређењу процеса
образовања и васпитања а у складу са општим и посебним циљевима и стандардима, који су за
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ову област одређени Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС” број 88/17 и 27/18 - др.закон) и Стратегијом развоја образовања и васпитања у Републици
Србији до 2020 године.
Изради Одлуке о мрежи јавних основних школа са територије општине Сремски
Карловци приступило се на основу одредаба члана 104. Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17 и 27/18 - др.закон), Уредбе Владе Републике
Србије о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о
мрежи јавних основних школа („Службени гласник РС“, број 21/18) и члана 40. став 1. тачка 7.
и тачка 32. Статута општине Сремски Карловци (“Службени лист општине Сремски Карловци“
број 12/2008, 17/2012 и 25/2018)
1.1.Правни основ
Одлуком о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији општине Сремски
Карловци утврђује се број и просторни распоред јавних основних школа на територији
општине Сремски Карловци, њихова врста/делатност и структура (разредност/циклуси) .
Одлука о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији општине Сремски
Калровци је сачињена на основу важећих прописа који непосредно регулишу област
образовања, као и поједине његове делове:







Закон о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” број 88/17 и
27/18 - др.закон);
Закон о основном образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број 55/13, 101/17 и
27/18 – др. закон);
Стратегија развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2020. године
(“Службени гласник РС” број 107/12);
Закон о националним саветима националних мањина (“Службени гласник РС” број
72/2009);
Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља
делатност основног образовања и васпитања (“Службени гласник РС” број 36/15, 72/15);
Стручно упутство о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим
школама за школску 2017/18.годину, Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије, број: 451-02-1859/2017-01 од 22.06.2017. године.

Приликом израде Одлуке о мрежи јавних основних школа нарочиту пажњу треба посветити
одредбама:






Члана 104. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”
број 88/17),
Чланa 31. став 8. Закона о основама система образовања и васпитања, којим је
прописано да школска управа учествује у планирању мреже установа,
Члана 18. став 1. Закона, где је прописано да је давање сагласности на акт о мрежи
јавних основних школа на територији АП Војводина поверен посао државне управе
аутономној покрајини,
Члана 104. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”
број 88/17), став 4. у вези са обавезом претходног прибављања мишљења Националних
савета националних мањина,
Члана 3. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских установа и
акта о мрежи основних школа („Службени гласник РС” број 21/18),
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Члан 14. став 1. тачка 17, члан 40. став 1. тачка 7. и тачка 32. Статута општине Сремски
Карловци (“Службени лист општине Сремски Карловци“ број 12/2008, 17/2012 и
25/2018)
1.2. Извор података

Приликом израде Елабората и Одлуке о мрежи јавних основних школа коришћени су
подаци и документација: основне школе „23.октобар“ Сремски Карловци, Општине Сремски
Карловци, Регионалне привредне коморе, Републичког завода за статистику, Пописа
становништва 2011. године и других институција и извора.
1.3. Критеријуми и принципи акта мрежа јавних основних школа
Акт о мрежи јавних основних школа доноси скупштина јединице локалне самоуправе и
он представља план којим се утврђује број и просторни распоред јавних основних школа које
обављају делатност у свом седишту, ван седишта у другом објекту, организовањем издвојеног
одељења установе, у складу са законом. Овај акт треба да уважи принципе једнаког права,
доступности, ефикасности и ефективности истовремено а све у складу са географским,
демографским, културним, економским, еколошким и другим карактеристикама дате локалне
средине.
Доступност као један од важних принципа у овом контексту се односи на могућност стицања
редовног основног образовања уз примерену удаљеност школе од места становања и
саобраћајну повезаност која не угрожава здравље и сигурност ученика.
Ефективност представља степен до кога су постигнути постављени циљеви, као и какав је
однос између планираних и остварених ефеката, а ефикасност се превасходно односи на
рационалну и оптималну искоришћеност расположивих просторних и кадровских капацитета у
јавним основним школама.
Мрежа основних школа, у складу са Уредбом о критеријумима за доношење акта о
мрежи предшколских установа и акта о мрежи основних школа („Службени гласник РС” број
21/18), мора бити рационална и планирана по принципу најмање једна основна школа у свакој
јединици локалне самоуправе. Јединица локалне самоуправе мора да одреди уписна подручја
сваке школе како би се на равномеран начин оптеретиле све постојеће школе и обезбедило да
се школе равномерно развијају. Величина уписног подручја одређене школе треба да буде
одређена просторним могућностима школе, демографским показатељима и саобраћајном
повезаношћу појединих насеља.
Статусни критеријум који се мора поштовати односи се на величину школе, а
подразумева се да се основна школа оснива као посебна установа ако има најмање 480 ученика
или 16 одељења.
Јавна основна школа може бити основана и за мање од 480 ученика у случају да на
удаљености до 2 километра не постоји друга основна школа (од чега су изузете јединице
локалне самоуправе које имају статус града), као и уколико се у њој настава изводи на језику и
писму националне мањине, односно двојезично, на језику и писму националне мањине и на
српском језику.
Приликом израде предлога мреже основних школа неопходно је да се на адекватан
начин уваже специфичности локалне традиције, национално мешовитих подручја и подручја
насељених националним мањинама, како би се испоштовала њихова Уставом загарантована
права на образовање и васпитање на језику и писму националне мањине.
Мрежа јавних основних школа, утврђена Одлуком о мрежи јавних основних школа са
седиштем на територији општине Сремски Карловци, треба да допринесе даљем развоју и
унапређењу процеса образовања и васпитања у основним школама на територији општине
Сремски Карловци, у складу са општим и посебним циљевима и стандардима, који су за ову
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област одређени Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”
број 88/17 и 27/18 - др.закон).
2.Приказ основних карактеристика општине Сремски Карловци
2.1. Географски подаци о општини Сремски Карловци
Општина Сремски Карловци
Површина општине:
Број становника:
Пољопривредна површина у хектарима:
Број запослених:
Укупан удео жена у запосленом делу
становништва:
Укупно радно способно становништво:
Локална самоуправа:

51 km2
8.839
2.483ha
1029 (попис из 2011. године)
41,49 % - 427 жена
31,2%
Општина Сремски Карловци функционисала је
као део Градске управе Нови Сад а своју
самосталност добила је 28. децембра 1989.
године, када је започела самосталан рад као
основна територијална јединица у којој грађани
остварују право на локалну самоуправу у складу
са Уставом и законом
Сремски Карловци леже на ободу Фрушке горе.
Само земљиште састоји се од више типова
земљишта које је изузетно квалитетно и погодно
за бављење виноградарством и воћарством.
Егзистенција карловачког становништва одувек
је
зависила
од
пољопривреде
тј.
од
виноградарства.

Најзначајнији природни и привредни
потенцијали општине:

Стражилово - Стражилово је најпознатије
излетиште у оквиру Националног парка „Фрушка
Гора“ , удаљено 4 km од Сремских Карловаца.
Захваљујући слави и значају Бранка Радичевића,
чувено је ђачко стециште и место јединственог
песничког ходочашћа.
Дунав - Сремски Карловци леже на десној обали
реке Дунав која пружа многобројне могућности
за развој спортско-рекреативних садржаја. Поред
изградње пристана и оживљавања путничког
речног саобраћаја, у плану је изградња спортскорекреативних терена, кампа и рибарског насеља у
приобаљу.
Дворска башта - Комплекс „Дворска башта“
налази се у самом насељу, 500 м од центра
Сремских Карловаца. Некада је представљао
једну од најстаријих ботаничких башта у земљи.
Простире се на два нивоа. У горњем делу су
спортско-рекреатвни садржаји, а у доњем
шеталишта.
Ковиљско-петроварадински рит „Ковиљско - петроварадински рит“ представља
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Образовне институције – основна школа,
средње школе и факултети

Просечна зарада по становнику
Географски подаци

Општина у светлу чињеница

Предности

специјални резерват природе под заштитом
државе
који
има
атрактивне
пејзажне
карактеристике и значајан биодиверзитет.
Највеће вредности овог простора су очуваност и
разноврсност
изворних
орографских
и
хидрографских облика, очуваност и бујност
изворних биљних заједница, разноврсност и
богатство фауне и присуство ретких и
проређених врста.
Због својих изузетних природних вредности
“Ковиљско-петроварадински рит” је 1989. године
проглашен за међународно значајно станиште
птица (ИБА), 2004. године је увршћен у списак
заштићених подручја зависних од воде и
значајних за басен Дунава (ИЦПДР) и налази се
на листи Рамсарске конвенције.
- Основна школа „23. октобар”
- Карловачка гимназија
- Средња пословно менаџерска школа
- Средња информатичка школа
- Карловачка Богословија „Св. Арсеније
Сремац”
- Висока школа струковних студија за
менаџмент и пословне комуникације
- Факултет за менаџмент
46.216,00
Сремски Карловци се налазе у Војводини на
крајњем североистоку Срема. Леже у подножју
Фрушке горе, североисточно од њеног основног
масива. Смештени су на десној обали Дунава,
укупне површине 5054ха са 8.839 становника.
Општина је идеално лоцирана, са разноврсним
могућностима да привуче туристе, пословне
људе и потенцијалне инвеститоре капитала, на
путу Београд – Суботица, међународној прузи
Истанбул – Варшава. Међународни аеродром
„Никола Тесла” је удаљен од Сремских
Карловаца непуних 70км а обала Дунава
омогућава развој речног туризма.
Сремски Карловци се налазе на 12км од Новог
Сада
Ова регија нуди искусну и квалификовану радну
снагу
Висок број образовних институција
Општина има велик културно-туристички
потенцијал
На располагању су атрактивне локације за
логистичке и комерцијалне сврхе
- Препознатљивост
општине
као
културно-историјског, едукативног и
духовног центра
- Дуга традиција виноградарства
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-

Висок
број
културно-историјских
објеката, кућа и улица
Традиционалне
манифестације
промотивног типа
Квалификована радна снага
Квалитетни високообразовни млади као
ресурс

Сремски Карловци су живописан градић у Аутономној Покрајини Војводини
који се налази на северном делу Републике Србије и леже у подножју планине Фрушке
горе, североисточно од њеног основног масива. Сремски Карловци су смештени на
десној обали Дунава, укупне површина од 5054 хектара. Сремски Карловци су место
изузетне културне баштине, један од најлепших малих градова средње и југоисточне
Европе. Са својим богатим грађевинама, њиховом разноликошћу и мешавином
архитектонских стилова, Карловци су мала европска ризница стилова из последња три
века. Највећа драгоценост коју Карловци поседују је бурна историја овог места, тако да
тај историјски значај превазилази њихову стварну величину. Место у коме су се
дешавали значајни историјски догађаји, где су се школовали, живели и стварали многи
знаменити људи нашег народа.
Сремски Карловци су од 1980. до 1989. године били једна од седам општина
Града Новог Сада. Данас су Сремски Карловци самостална општина, која по величини
спада у мале општине у Војводини и једна су катастарска општина.
2.2. Демографски подаци о општини Сремски Карловци
У општини Сремски Карловци живи 7105 пунолетних становника, а просечна
старост становништва износи 39,8 година (38,5 код мушкараца и 41,1 код жена). У
Сремским Карловцима има 2966 домаћинстава, а просечан број чланова по
домаћинству износи 2,98.
Табела 1. – Број становника
Институционалнa јединицa
Година пописа

Општина
Сремски Карловци

1948.

5350

1953.

5618

1961.

6390

1971.

7040

1981.

7547

1991.

7534

2002.

9060

2011.

8839

*Републички завод за статистику - РЗС, Књига 9, Становништво, упоредни преглед броја
становника 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002, подаци по насељима, Републички завод за
статистику, Београд, мај 2004.
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Табела 2. - Број домаћинстава
Број домаћинстава по пописима од 1948-2002.
Година
пописа
Број
домаћинстава

1948.

1953.

1961.

1971.

1981.

1991.

2002.

1956

1942

2219

2340

2644

2558

2966

Домаћинстава по броју чланова по попису од 2002.
Број чланова

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 и
више

Број
домаћинстава

575

684

580

709

259

113

32

7

5

2

Просечан
број
члановва
2,98

Табела 3. Тенденције у промени броја становника
Година

ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Укупан број

Промена броја

Промена броја

становника

становника

становника %

1948

5350

268

5%

1953

5618

772

14 %

1961

6390

650

10 %

1971

7040

507

7%

1981

7547

13

0,17 %

1991

7534

1526

20 %

2002

9060

221

2%

2011

8839

/

/

пописа

*Републички завод за статистику - РЗС

Табела 4. Структура становништва према старости и полу / попис 2011
КАТЕГОРИЈЕ

УКУПНО

15-19

20-24

25-29

Број

Укупно
мушко
женско

7543
3625
3918

Укупно
мушко
женско
Укупно
мушко
женско
Укупно
мушко
женско

472
235
237
519
236
283
644
346
298

Попис 2011
Удео у укупном
становништву (%)
100 %
48%
52%
100 %
50%
50%
100 %
45%
55%
100 %
54%
46%

**Републички завод за статистику - РЗС, Књига 2, Становништво, пол и старост, подаци по
насељима, Републички завод за статистику, Београд, фебруар 2003, ISBN 86-84433-01-7
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Табела 5. Структура становништва према етничкој или националној припадности/попис
2011
Попис 2011
Удео у укупном
становништву (%)

НАЦИОНАЛНОСТ

Број

Срби

6820

78%

Црногорци

41

0,47%

Југословени

71

0,81%

Албанци

6

0,06%

Бошњаци

/

/

Бугари

4

0,05%

Буњевци

4

0,05%

Власи

/

/

Горанци

9

0,1%

Мађари

182

2,08%

Maкедонци

25

0,29%

Муслимани

3

0,03%

Немци

63

0,72%

Роми

14

0,16%

Румуни

7

0,08%

Руси

11

0,13%

Русини

16

0,18%

Словаци

29

0,33%

Словенци

15

0,17%

Украјинци

7

0,08%

Хрвати

576

6,6%

Остали

24

0,3%

Неопредељени

534

6,1%

Рег. припадност

244

2,6%

Непознато

45

0,51%

8750

100%

Укупно
*Републички завод за статистику – РЗС
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Табела 6. Структура пописаних лица према степену образовања, попис 2011. Година

КАТЕГОРИЈЕ

СТЕПЕН
СТРУЧНЕ
СПРЕМЕ

НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
УКУПНО
ЖЕНЕ
УКУПНО
7543
3918
Без школске
спреме
132
99
Непотпуно
основно
образовање
513
375
Основно
образовање
1347
776
Средње
образовање
4298
2017
Специјализација
после средње
47
9
школе
Више образовање
423
201
Високо
образовање
818
444
Непознато
12
6

МУШКАРЦИ
3625
33

138
571
2281
38
222
374
6

*Национална служба за запошљавање и Републички завод за статистику - РЗС, Књига 3,
Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. У Републици Србији, подаци по насељима,
Републички завод за статистику, Београд, фебруар 2003, ISBN 978-86-6161-034-9

У Општини Сремски Карловци у периоду од 1948. до 2002. године број
становника у порасту и ово је период развоја који је довео до концентрисања већег
броја становника и значајног ширења места. Насупрот томе, у каснијем периоду
приметан је благи пад у броју становника због миграција у веће градове, што се у
значајној мери одражава на стабилност рада и функционисања основне школе.
Број становника у Општини Сремски Карловци је 8750 становника, односно
4527 лица женског пола (51,7%) и 4223 лица мушког пола (48,3%). Просечна густина
насељености је 167 становника по km2.
Природни прираштај је у општини Сремски Карловци дуги низ година
негативан. Стопа живорођених је 9, стопа умрлих 16, а стопа природног прираштаја -7.
2.3. Културне, економске и спортске карактеристике општине Сремски
Карловци
Сремски Карловци су место богато културном и спортском традицијом у којем
преовладава пољопривреда, занатство, туризам и трговина. Током неколико векова
Карловци су били чувени вински центар, чија су вина стекла светски глас те се и данас
негује традиција производње грожђа и вина
Захваљујући својој славној прошлости Карловци су остали важан културни и
духовни центар српског народа. Културно-историјске знаменитости у Сремским
Карловцима су Патријаршијски двор који је најмонументалнија грађевина XIX века у
Војводини, Саборна црква посвећена Св. Николи, Карловачка гимназија, једна од
настаријих српских гимназија, Карловачка богословија, Капела мира, споменик
песнику Бранку Радичевићу, Римокатоличка црква, Горња црква,Манастир Ваведења
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Пресвете Богородице, Доња црква која је посвећена светим апостолима Петру и
Павлу, Магистрат, Богословски семинар, Стефанеум, чесма "Четири лава", споменик
Врангелу, Стражилово, најпознатије излетиште и место јединственог песничког
ходочашћа, Комплекс „Дворска башта“.
У Сремским Карловцима се традиционално одржавају културне уметничке
манифестације попут песничке манифестације, карловачке бербе грожђа, фестивали,
изложбе, ликовне колоније и други културноуметнички програми.
Сремски Карловци су познати спортски град у којем су у једном периоду
доминирали женска одбојка и фудбал, а клубови и спортисти су постизали врхунске
резултате. Спортски савез општине Сремски Карловци обједињује рад спортских
клубова и спортских организација. Кошарка, карате, одбојка, стрељаштво,
оријентиринг, планинарење, атлетика и др. су спортови заступљени у општини
Сремски Карловци чији чланови постижу добре спортске резулате. У наведеним
спортским клубовима, организацијама и друштвима тренира велики број деце
основношколског узраста (око 60% основаца).
3. Установе основног образовања и васпитања на територији општине Сремски
Карловци
3.1. Историјски осврт на развој образовања у општини Сремски Карловци
Прва школа у Сремским Карловцима је почела са радом 1713. године за време
митрополита Викентија Поповића (Хаџилавића) у Мажуранићевој улици у непосредној
близини садашње зграде Основне школе. Настава се одвијала на српскословенском
језику, а први учитељи су припадали реду свештенства. Сама школа је мењала називе
од „Мале школе“ (1728.–1731.), „Славено-србске“ (1731.- 1774), „Српске народне
основне школе“ (1774.-1873. као и 1919.-1920.), до „Српске народне школе“ (1874.–
1904.), „Српске вероисповедне школе“ (1918.–1919.) и Државне школе „Бранко
Радичевић“(1929.–1941.).
После Другог светског рата школа је добила назив „Државна основна школа“,
потом „Осмогодишња школа“, а сам назив „23. октобар“ је усвојен од 1970. године.
Основна школа је дуги низ година била и Вежбаоница Учитељској школи,
једној од првих Учитељских школа у Србији, што је допринело да наставни кадар буде
добро обучен и да се у школи квалитетно ради.
Значајан је и податак да је основна школа имала истурено одељење „Нови
живот“ који се налазио са ковиљске стране Дунава, али на територији Сремских
Карловаца, као и истурено одељење специјалне школе „Др Милан Петровић“ из Новог
Сада.
Зграда Основне школе је изграђена између 1912. и 1914. године, по пројекту
чувеног архитекте Владимира Николића, која је уједно и његово последње
архитектонско дело у низу, а пројектовао је од 1892. године у Сремским Карловцима.
Настава за ученике Основне школе се у овој згради одвија од 1957. године. У школској
згради било је и дечије забавиште све до 1982.године.
3.2. Приказ мреже јавних основних школа на територији општине Сремски
Карловци
Мрежу основних школа на територији општине Сремски Карловци чини једна
редовна основна школа, Основна школа „23. октобар“, са седиштем у Сремским
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Карловцима, Прерадовићева број 1, коју похађа 602 ученика, распоређених у 24
одељења од првог до осмог разреда и у којима се настава одвија на српском језику.
Као једина основна школа са седиштем у Сремским Карловцима, уписује
ученике са читавог подручја Општине.
Припремни предшколски програм се не остварује у наведеној Основној школи
већ га спроводи Предшколска установа „Радосно детињство“ из Новог Сада у
одељењима вртића „Коцкица“ у Сремским Карловцима.
Постојећа мрежа основних школа утврђена је Одлуком о мрежи основних школа
на територији општине Сремски Карловци из 2012. године („Службени лист општине
Сремски Карловци“, број 18/2012).
У складу са наведеном Одлуком, у табели 2. је дат преглед основне школе са
бројем ученика који су је похађали у школској 2012/13, тренутним бројем ученика у
школској 2017/18. години и проценом испуњености новог критеријума који се односи
на број ученика (најмање 480 ученика).
Табела 2. Преглед школа са бројем ученика и одељења у школској 2012/13 и
2017/18. години
Назив школе

Број
ученика
школска
2012/13

Број
одељења
школска
2012/13

Број
ученика
школска
2017/18

Број
одељења
школска
2017/18

Основна школа
„23.октобар“ Сремски
Карловци

635

24

602

24

Испуњеност
критеријума
броја
ученика
да/не
ДА

Основна школа “23. октобар“ обавља редовну делатност основног образовања и
васпитања за све разреде од I до VIII разреда. Специфичност Општине Сремски
Карловци је та, да не постоје издвојена одељења ван седишта матичне Основне школе.
На основу података приказаних у Табели 2. евидентно је да је испуњен
критеријум минималног броја ученика који је неопходан за егзистирање основне
школе.
3.3. Просторни распоред
Основна школа „23. октобар“ је једина основна школа на територији општине
Сремски Карловци.
3.4. Уписно подручје основне школе
Као једина основна школа на територији општине Сремски Карловци, Основна
школа „23. октобар“ уписује ученике са читавог подручја територије Општине и шире,
у складу са просторним и кадровским капацитетима Основне школе.
3.5. Анализа кретања броја ученика првог разреда, укупног броја ученика и
броја одељења у претходне четири школске године (2014/15-2017/18. година)
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У циљу анализе тренда кретања броја ученика првог разреда и укупног броја
ученика у претходне четири школске године (2014/15-2017/18.година) прикупљени су
одговарајући подаци и приказани у Табели 3.

Табела 3. Приказ броја ученика и броја одељења у тренутно важећој мрежи
основне школе
Назив школе

„23. октобар“

2014/15
Број
Број
првака ученика
/ бр.
одељења
75
609/24

2015/16
Број
Број
првака ученика /
бр.
одељења
73
606/24

2016/17
Број
Број
првак ученика /
а
бр.
одељења
70
599/24

2017/18
Број
ученика /
бр.
одељења
76
602/24

Број
првак
а

Из наведене табеле евидентно је да у протеклом четворогодишњем периоду није
било већих промена укупног броја ученика у основној школи нити је било одступања
броја ученика који се уписују у први разред. С обзиром на наведено, није било промене
броја одељења у основној школи.
У Табели 4. приказани су подаци о броју одељења и броју ученика у Основној
школи „23.октобар“ у Сремским Карловцима . У периоду од три школске године није
било великих промена које се односе на укупан броја ученика Основне школе а није
било ни повећања броја одељења. У посматраном периоду није се битно мењао ни
просечан број ученика по одељењу.
Табела 4. Приказ индикатора за основну школу
Школска
година

Број
одељења
ОШ

Број
ученика
ОШ

Просечан
број
ученика у
одељењу

Број
специјалних
одељења
при ОШ

Број ученика
у
специјалним
одељењима
при ОШ

Број
ученика
који се
образују
по ИОП
1 и ИОП
2

Број
одељења за
образовање
одраслих

Број
ученика у
одељењима
за
образовање
одраслих

2012/13 24

635

26.4

1

-

-

-

-

2013/14 24

631

26.3

1

-

-

-

-

2014/15 24

609

25.4

1

-

-

-

-

Почев од школске 2015/16. године у потпуности је дошло до преласка на
инклузивни приступ у основном образовању, тако да специјално одељење више не
егзистира при Основној школи, већ су сви ученици којима је потребна додатна
подршка
у образовању и васпитању укључени у образовање у складу са
индивидуалним образовним плановима (ИОП 1 и ИОП 2) који се спроводе у школи.
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3.6. Просторни и кадровски капацитети основне школе
Табела 5. Приказ просторних и кадровских капацитета школе, стање у школској
2017/18. години
Назив школе

„23. октобар“

Године
изградње и
доградње

Површина
унутрашњег
простора –
м2

Површина
фискултурне
сале - м2

Број
ученика
2015/16

Број
обрачунских
радника
2015/16

Број
ученика
2017/18

Број
обрачунских
радника
2017/18

2113

635

606

48,25

602

48,25

1912.

На основу изнетог приказа просторних и кадровских капацитета Основне школе
прикупљених и ажурираних у току школске 2017/18. године, може се закључити да је
кадровски капацитет задовољавајући, имајући у виду број одељења и број деце, а
просторни капацитет основне школе је потребно побољшати. Имајући у виду да
просторни капацитет оснонвне школе није задовољавајући, у плану је реконструкција
објекта школе, а такође је потребно уређење школског дворишта, уређење околине
школе, реконструкција видео надзора у школи и уређење „Отворене учионице“.
4. Развојни план мреже основних школа на територији општине Сремски
Карловци
4.1. Број рођене деце и број ученика првог разреда
У Табели 6. приказани су подаци о кретању броја деце рођене на територији
општине Сремски Карловци у претходних десет година, кретању броја ученика који се
уписују у први разред основне школе и у истој је анализиран период од 2009. године
до 2018. године
броја рођене деце и броја уписане деце школске 2016/2017. и
2017/2018. године са прогнозом броја првака до школске 2025/26. године.
Табела 6. Приказ броја рођене деце и броја уписаних првака седам година касније
Календарска Укупан
година
број
рођене
деце
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.

79
89
64
71
78
84
87
77
86
68

Полазак у школу - седам Број
година касније,
уписаних
Школска година
првака седам
година
касније
2016/17
70
2017/18
76
2018/19
60
2019/20
65
2020/21
70
2021/22
80
2022/23
80
2023/24
70
2024/25
80
2025/2026
60

15

Службени лист Општине Сремски Карловци, 10/2019
Просечан број рођене деце на територији Општине Сремски Карловци у
периоду 2009. до 2018. године износио је 78 рођене деце, док је просечан број
уписаних ученика у први разред седам година касније, у школској 2016/2017 и
2017/2018 години износио 72 првака. Из наведених података може се закључити да је
број уписаних првака мањи од броја рођене деце, али и да је у периоду 2009-2018.
године број рођене деце на територији Општине без неких већих одступања (годишње
се на територији општине Сремски Карловци роди око 80 деце).
На основу показатеља из школских 2016/2017 и 2017/2018. године приметно је
да долази до мањег одступања између броја рођене деце и броја уписане деце у први
разред на истој територији и то у корист броја рођене деце. Ова појава указује на
миграциона кретања из Општине која ће се као тенденција наставити и у наредним
годинама, односно до школске 2025/26 године коју посматрамо као крајњу годину
прогнозе. С обзиром на наведено, може се очекивати тренд благог смањења како броја
рођене деце на територији локалне самоуправе тако и броја уписаних ученика у први
разред основне школе.
4.2. Закључак
Имајући у виду кретање броја рођене деце и броја уписане деце у први разред
основне школе у последњих десет година на територији општине Сремски Карловци,
може се закључити да се тај број неће битније мењати ни у наредном
четворогодишњем, односно осмогодишњем периоду, те није за очекивати да ће бити
потребе за крупнијим интервенцијама у мрежи јавних основних школа у смислу
укидања школе или оснивања нове школе, посебно узимајући у виду да на територији
Општине Сремски Карловци постоји само једна основна школа.

4.3. Развој мреже основних школа у општини Сремски Карловци у
наредних четири до осам година
Средњорочни план оптимализације мреже јавних основних школа у општини
Сремски Карловци са једном основном школом може се сматрати оптималним
решењем у периоду од четири до осам година.
На основу свих релевантних параметара, одговорно и доследно радиће се на
планирању даљег развоја мреже јавних основних школа које ће омогућити једнако
право и доступност образовања и васпитања свој деци и ученицима без
дискриминације и сегрегације уз потпуни обухват деце и ученика одговарајућег
узраста за стицање основног образовања у два образовна циклуса, у складу са
географским, демографским, културним, економским, еколошким и другим
карактеристикама локалне средине.
Општина Сремски Карловци ће предузети мере и активности ради побољшања
услова живота и задржавања становништва у Сремским Карловцима.
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У наредном периоду (2019-2026.година) општина Сремски Карловци ће пратити
развојне програме и пројекте у области образовања на нивоу државе, анализираће
друштвено-економска и демографска кретања на својој територији, примењиваће
законска решења донета из области основног образовања и у складу са тим
прилагођавати и утврђивати подручја школа, број и просторни распоред.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Радни тим за израду Елабората o плану мреже
јавних основних јавних школа на
територији општине Сремски Карловци
Број: 020-26/2018-I/2-1
Дана: 14. фебруара 2019. године
Сремски Карловци
Тим за израду Елабората:
Стефан Стевић, председник
Весна Фекете, заменик председника
Весна Чолић, члан
Нада Остојић-Агбаба
Станко Гаић, члан
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