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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ШИД 

 

 На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 

локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 

83/14, 101/16 и 47/18), члана 41. став 1. тачка 7. Статута 

Општине Шид ("Сл. лист општине Шид", бр. 1/19), 

члана 104. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/2017 и 27/18), 

члана 3. и 4. Уредбе о критеријумима за доношење акта 

о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи 

јавних основних школа („Сл. гласник РС“, број 21/2018), 

Скупштина општине Шид, на седници одржаној дана 

14. фебруара 2019.  године доноси 

 

ОДЛУКУ 

О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД 

 

Члан 1. 
 Одлуком о мрежи јавних основних школа 

утврђује се број и просторни распоред јавних основних 

школа на територији општине (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 на територији 

општине остварује се у: 

- 5 основних матичних школа и 14 издвојених одељења 

за образовање ученика узраста од првог до четвртог, 

односно осмог разреда, 

- 1 основнoj матичнoj школи за образовање ученика са 

сметњама у развоју и инвалидитетом, за образовање 

ученика узраста од првог до осмог разреда, 

- 1 основнoj матичнoj школи  за музичко образовање, за 

образовање ученика узраста од првог до четвртог, 

oдносно шестог разреда. 

 

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 општине. 

Мрежу  школа чине: 

 

1. Основна школа "Бранко Радичевић", са седиштем 

у насељеном месту Шид, улица  Петра Кочића бб 

(разредност I-VIII) и издвојеним одељењима у 

Кукујевцима, ул. Десанке Максимовић бр. 2 (разредност 

I-VIII), Бачинцима, ул. Сремска бр. 1 (разредност I-VIII) 

и Гибарац, ул. Светог Саве бр. 1 (разредност I- IV).  

2. Основна школа "Сремски фронт" са седиштем у 

насељеном месту Шид, улица Мајке Јевросиме бр.1 

(разредност I-VIII) и издвојеним одељењима у 

Беркасову, ул. Партизанска бр.2, Бикић Долу, ул. 

Чапајева бр. 25, Соту, ул. Моше Пијаде бр. 1 и 

Моловину, ул. Фрушкогорска бб  (разредност I-IV).  

3. Основна школа "Филип Вишњић", са седиштем у 

насељеном месту Моровић, улица Краља Петра I бр.18, 

и издвојеним одељењима у Вишњићеву, ул. Филипа 

Вишњића бр.1, и Јамени, ул. Милоша Обилића бр. 42 

(разредност I-VIII).  

4. Основна школа "Сава Шумановић" са седиштем у 

насељеном месту Ердевик, улица Светог Саве бр. 4 

(разредност I-VIII) и издвојеним одељењима у Бингули, 

ул. Нушићева бр. 1 и Љуби, ул. Војвођанска бр. 36 

(разредност I- IV).  

5. Основна школа "Вук Караџић", са седиштем у 

насељеном месту Адашевци, улица Фрушкогорска бр. 3 

(разредност I-VIII), и издвојеним одељењима у Вашици, 

ул. Вука Караџића бр. 2 (разредност I-VIII), Илинцима, 

ул. Војвођанска бр. 1, (разредност I-IV) и Батровцима, 

ул.ЈНА бр. 34 (разредност I-IV).  

6. Основна школа "Јован Јовановић-Змај", улица 

Мајке Јевросиме бр.1, са седиштем у насељеном месту 

Шид (разредност I-VIII).  

7. Основна музичка школа "Филип Вишњић", улица 

Петра Кочића бб, са седиштем у насељеном месту Шид 

(разредност I-IV, односно од I-VI).  

Члан 5.  

 

 После завршетка четвртог разреда ученици из 

издвојених одељења школовање од петог до осмог 

разреда настављају у матичним школама којима 

припадају. 

 

Члан 6. 

 

 Образовно-васпитни рад на језику националне 

мањине, остварује се у: 

 - ОШ „Сава Шумановић“ Ердевик – Словачки 

језик 
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Члан 7. 

 Саставни део ове одлуке чини  Елаборат о 

мрежи јавних основних школа са седиштем на 

територији општине Шид. 

 

Члан 8. 

 Ступањем на снагу ове одлуке  престаје да важи  

Одлука о мрежи основних школа на територији 

општине Шид („Сл. лист општина Срема“, број 11/14). 

 

Члан 9. 

 Ова одлука објављује се у Службеном листу 

општине Шид, по добијању сагласности Покрајинске 

владе, а ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања.. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-13/II-19 

Датум, 14. фебруар 2019. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

ЕЛАБОРАТ О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ 

ШКОЛА  

СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ШИД 

 

САДРЖАЈ: 

0. Увод 

1. Приказ основних карактеристика општине Шид 
1.1. Географски подаци  

1.2. Демографски подаци  

1.3. Стање привреде и перспектива економског развоја 

1.4. Установе културе, уметности и спорта 

2. Установе основног образовања и васпитања 
      2.1. Историјски осврт на развој образовања у 

општини Шид 

      2.2. Приказ мреже јавних основних школа 

2.3. Просторни распоред и  удаљеност основних школа 

2.4. Уписна подручја основни школа 

2.5. Анализа кретања броја ученика првог разреда, 

укупног броја ученика и одељења у основним школама 

у школској 2018/2019. години и реализација наставе на 

језицима националних мањина 

2.6. Просторни и кадровски капацитети основних школа 

3. Кретање броја деце рођене општини Шид у 

периоду од 1998. године до 2018. године и укупан број 

првака уписаних у основне школе од школске 

2005/2006. до 20/2013. године 

4. Средњорочни план оптимализације мреже 

основних школа у општини Шид у наредних четири 

до осам година (са закључком) 

 

0. Увод 
 

 Елаборат о мрежи основних школа са седиштем 

на територији општине Шид представља стручну и 

информациону подлогу за доношење Одлуке о мрежи 

јавних основних школа на територији општине Шид. 

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 ову област одређени Законом 

о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС” број 88/17 и 27/18) и 

Стратегијом развоја образовања и васпитања у 

Републици Србији до 2020. године. 

 На основу члана 104. став 3. Закона о основама 

система образовања и васпитања, Влада Републике 

Србије донела је Уредбу о критеријумима за доношење 

акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о 

мрежи јавних основних школа. Уредба је донета на 

седници Владе од 16. марта 2018. године и објављена у 

„Службеном гласнику РС“, број 21/18 од 19.03.2018. 

године.  

 Члан 104. Закона, прецизира да акт о мрежи 

јавних предшколских установа и акт о мрежи јавних 

основних школа представљају планске акте којима се 

планира њихов просторни распоред према врсти и 

структури.  

 Чланом 104. став 4. Закона о основама система 

образовања и васпитања  прописано је да се 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 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. 

 Одлуком о мрежи јавних основних школа са 

седиштем на територији одређене ЈЛС града утврђује се 

број и просторни распоред јавних основних школа, 

њихова врста/делатност (редовне, музичке, школе за 

децу са сметњама у развоју и др.) и структура 

(разредност/циклуси), као и постојање издвојених 

одељења ван седишта школа. 

 Одлука 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, 27/18(I) 

– др.закон и 27/18 (II) –др.закон); 

- Закон о основном образовању и васпитању 

(“Службени гласник РС” број 55/13, 101/17 и 27/18 – др. 

закон); 

- Стратегија развоја образовања у Србији до 

2020. године (“Службени гласник РС” број 107/12); 

- Закон о националним саветима националних 

мањина (“Службени гласник РС” број 72/2009, 20/14, 

55/14 и 47/18);  

- Правилник о критеријумима и стандардима за 

финансирање установе која обавља делатност основног 

образовања и васпитања (“Службени гласник РС” број 

73/16 и  45/18);  

- Правилник о критеријумима и стандардима за 

финансирање установе која обавља делатност основног 

и средњег музичког и балетског образовања и 

васпитања (“Службени гласник РС” број 73/16 и 45/18); 

- Уредба о критеријумима за доношење акта о 

мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи 



 

 

Број 14                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД                          среда 20. март  2019. 

 

3 

 

јавних основних школа (Службени гласник РС", бр. 

21/2018) 

- Стручно упутство о формирању одељења и 

начину финансирања у основним и средњим школама за 

школску 2018/19.годину, Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја Републике Србије, број: 611-00-

01192/2018-15 од 26.06.2018. године. 

 

 Приликом израде Елабората и Одлуке о мрежи 

јавних основних школа коришћени су подаци и 

документација: основних школа, надлежних Одељења 

Општинске управе, Републичког завода за статистику- 

Пописа становништва 2011. године и других 

институција, организација и извора. 

 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, 

еколошком и другим карактеристикама дате локалне 

средине, са уважавањем специфичности локалне 

традиције, национално мешовитих подручја и подручја 

насељених националним мањинама, као и њиховог 

Уставом загарантованог права на образовање и 

васпитање на језику и писму националне мањине.  

1. Приказ основних карактеристика општине Шид 

 

1.1. Географски подаци  

 У писаним документима, Шид се први пут 

спомиње 1702. године под називом SCHID. Преласком 

на ћирилично писмо, на печатима и другим 

документима прелази се на ћирилични назив Шид. 

Општина Шид се налази на југозападу Војводине и 

припада Сремском округу. На североистоку се граничи 

са општином Бачка Паланка (око 15 км), на истоку и 

југоистоку општином Сремска Митровица (oкo 45 км). 

На југу и југозападу од општине Шид налази се 

Република Српска (око 16,5 км), а на западу и северу је 

Република Хрватска (око 110 км) (карта 1).Простире се 

на 687 km² и територијално посматрајући је једна од 

највећих у АП Војводини. На њеној територији се 

налази 19 насеља (Адашевци, Бачинци, Батровци, 

Беркасово, Бингула, Вашица, Вишњићево, Гибарац, 

Ердевик, Бикић До, Илинци, Јамена,Кукујевци, Љуба, 

Моловин, Моровић, Привина Глава, Сот, Шид). Центар 

општине сe налази на 45°07´ северне географске ширине 

и 19°13´ источне географске дужине. Општина има 

веома повољан геостратешки положај. Позиционирана 

је на граничном појасу Републике Србије са Републиком 

Хрватском и Босном и Херцеговином, тако да се на 

њеној територији налази 7 граничних прелаза. Шидска 

општина je oд Београда удаљена 120 km, a Kоридор 10, 

oдносно E-70 путни и железнички правац, jeдна je oд 

најзначајнијих саобраћајница. Дужина путева на 

територији општине је 163 km. 

 Према подацима Републичког завода за 

статистику 2017. годину, на подручју општине Шид 

живи 31.901 становник. Општина Шид представља 

мултиетичку средину са преко 20 националних група. 

Значајне су популације словачке, русинске и хрватске 

националне мањине. 

 

Слика 1. Просторни план општине Шид 

Слика 2. Скица насељених места 
 

1.2. Демографски подаци 

 

 Историјат демографских кретања у општини Шид, као и у њеним насељеним местима види се из доњих 

графикона који представљају преглед података из пописа становника од 1948. године закључно са последњим пописом 

становника 2011. године. 

 

Графикон: Тренд промене броја становника на нивоу општине Шид 
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 На основу графикона приметно је да је у периоду од 1948. до 1971. године број становника био у порасту. Затим 

је уследио период са  падом броја становника, да би у периоду од 1991. до 2002. године поново дошло до пораста 

становника због досељавања становништва из ратом захваћених подручја СФРЈ. Последњих петнаест година приметан је 

значајан пад броја становника и на основу података Републичког завода за статистику општина Шид у 2017. години има 

31.901 становника, што је и најмањи број становника посматрајући од 1948. године. 

 

Графикон: Тренд промене броја становника у насељеним местима општине Шид 

 

 
 

 У посматраном периоду у неким местима 

општине Шид имамо релативно константан број 

становника (Адашевци, Батровци), док код других места 

имамо благи раст, а затим умерени пад, после чега следи 

поново благи раст, а затим пад броја становника. Разлог 

значајног пада броја становника последњих година у 

насељеним местима јесте што становништво, и то 

претежно млађе популације, гравитирају према већим 

местима и градовима, као и иностранству, што се у 

значајној мери одражава на стабилност рада и 

функционисања основних школа у свим местима 

општине Шид. 

 На основу пописа од 2011. године општина 

Шид је имала 34.188 становника, од чега су 16.788 

(49,10%) су мушкарци, а 17.400 (50,90%) су жене. 

Становници општине Шид у укупној популацији Србије 

учествују са 0,48%. Пунолетних становника је 28.377, а 

просечна старосна доб износи 42,6 година. 

 Према резултатима пописа становништва из 

2011. године, у етничкој структури општине Шид 

доминирао је српски живаљ (77,9%). Општина Шид 

представља мултиетичку средину са преко 20 

националних група. Значајне су популације словачке 

(6,2%),  хрватске (5,1%) и русинске (3,0%) националне 

мањине, док су све остале националне мањине 

учествовале са уделом мањим од 10%.      

 Образовна структура становника, старости 15 

година и више, према последњем попису становништва 

од 2011. године, је следећа:  школске спреме 728 (2,5%), 

непотпуна основна школа 4.171 (14,1%), основно 

образовање 7.954 (26,9%), средње образовање 13.980 

(47,3%), више образовање 1.094 (3,7%), високо 

образовање 1.496 (5,1%) и непознато 118 (0,4%). 

 

1.3. Стање привреде и перспектива економског 

развоја  

 

 Основицу привредне структуре општине Шид, 

на основу података из Стратешког плана развоја 

општине Шид за период 2016.-2021. године, чине 

прерађивачка индустрија, пољопривреда, шумарство, 

водопривреда, трговина, грађевинарство, туризам и 

угоститељство, личне занатске услуге и сл. 
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 Пољопривредно земљиште представља 

најобимнији и најзначајнији ресурс општине. Општина 

располаже са 41.314 ha пољопривредног земљишта. 

Поред пољопривредног земљишта налазе се и водни 

ресурси (реке и језера). Општина Шид је општина са 

највећом пошумљености у Војводини од 21.024 ha.  

 Укупан број предузетничких радњи на 

територији општине Шид у септембру 2018. године је 

736, а њихова структура приказана је табелом. 

 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ 

 

ЗАНАТСТВО 386 

• Производња 34 

• Услуга 197 

• Производња - стари занати 45 

• Занати 110 

• Привремено одјављених 61 

 

ТРГОВИНА 163 

• Трговина прехрамбеном робом 48 

• Трговина непрехрамбеном робом 115 

• Привремено одјављених 18 

 

УГОСТИТЕЉСТВО 95 

• Привремено одјављених 24 

 

ТАКСИ ПРЕВОЗ 59 

• Привремено одјављених 11 

 

САОБРАЋАЈ 33 

•Привремено одјављених 10 

 

УКУПНО 736 

УКУПНО без привремено одјављених 612 

 Један од најразвијенијих сектора привреде на 

територији општине Шид је сектор услуга. Овом 

сектору углавном припадају личне услужне делатности 

као што су фризерски салони, док је већи број 

предузетничких радњи регистровано за обављање 

рачуноводствених и књиговодствених послова и 

осталих административних услуга, а мањи број је 

регистрован за обављање поправки предмета за личну 

употребу. 

 Занатске делатности на територији општине 

Шид углавном су усмерене на одржавање и поправку 

моторних возила и грађевинске радове. 

 Производне и прерађивачке делатности 

углавном су усмерене на производњу грађевинских 

елемената и столарије, производњу и обраду производа 

од метала, пластике и производа од дрвета.  

 Делатности сврстане у производњу као стари 

занат већим делом припадају сектору прерађивачке 

индустрије и односе се на производњу прехрамбених 

производа као што су хлеб, пециво, месо и месне 

прерађевине, а мањим делом на производњу 

непрехрамбених производа као што су  одевни 

предмети, прерада дрвета и производа од дрвета, плуте, 

сламе и прућа. 
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 На територији општине Шид, што се тиче 

трговине, најзаступљенија је трговина на мало 

непрехрамбеним производима, углавном одећом и 

производима за домаћинство. На другом месту је 

трговина на мало прехрамбеним производима. Трговина 

на велико је веома мало заступљена у пословању 

предузетничких радњи. 

 У угоститељском сектору јавља се недостатак у 

погледу пружања услуга смештаја за краћи и дужи 

боравак посетилаца, док до изражаја долазе 

угоститељски објекти који пружају само услуге 

послуживања пића (барови). 

 Друштво са ограниченом одговорношћу је 

најчешћа правна форма привредних друштава на 

територији општине Шид. Мањи број привредних 

друштава регистровано је у правној форми задруге и 

таква предузећа се баве искључиво делатностима из 

области пољопривреде. На територији општине Шид 

регистровано је укупно 388 привредних друштава. Од 

тога, према величини, 1 велико привредно друштво 

(Victoriaoil), 4 средња (Агропапук, Тим-Изолирка, 

Валдом и Big Bull Foods) и 383 малих. Велико предузеће 

и средња предузећа најчешће се баве производњом и 

прерадом, док се мала предузећа углавном баве 

трговином на велико и трговином на мало. 

 У општини Шид становништво се највише бави 

пољопривредом и прерађивачком индустријом, затим 

следе трговина, саобраћај и друштвене делатности 

(образоваље, здравство и државна управа). 

 Према подацима Националне службе за 

запошљавање, Филијала за Сремски округ са седиштем 

у Сремској Митровици, у септембру 2018. године у 

општини Шид је било 2.778 незапослених лица, од чега 

52,6 % су жене. 

 

 
 

 Примарни задатак општине је да активним 

деловањем на унапређење привредног развоја локалне 

заједнице, јачањем конкурентности привреде, развојем 

предузетништва и унапређењем стандарда грађана 

промовише привредни простор општине. Сходно 

наведеном број запослених ће се повећати, а број 

социјално угрожених породица и појединаца смањити.   

 Као неискоришћене могућности за стварање 

још повољнијег привредног амбијента у општини, могу 

се издвојити: висок степен незапослености, недостатак 

финансијских средстава за инвестициона улагања, 

неискоришћеност потенцијала сеоског подручја, 

недовољно опремљеног земљишта за пословне и 

индустријске зоне, висок интензитет саобраћаја и 

непостојање обилазнице око Шида. 

 

1.4. Установе културе, уметности и спорта  
 

 Општина Шид је оснивач укупно девет јавних 

установа, а то су Културно образовни центар Шид, 

Установа за физичку културу и спортску рекреацију 

“Партизан”, Галерија слика “Сава Шумановић” Шид, 

Музеј наивне уметности Илијанум, Туристичка 

организација општине Шид, Центар за социјални рад 

Шид, Народна библиотека “Симеон Пишчевић” Шид, 

Дом здравља Шид и Предшколска установа “Јелица 

Станивуковић Шиља” Шид.  

 Велико богатство општине Шид се огледа у 

њеној културолошкој традицији. Културне делатности 

одвијају се кроз делатност професионалних институција 

културе: Културно образовног центра (КОЦ), Галерије 

слика “Сава Шумановић”, Музеја наивне уметности 

“Илијанум” и Дома младих. 

 Културно образовни центар Шид чини мозаик 

културних збивања разноликих садржаја. Основне 

делатности, кроз које се препознаје ова установа, су: 

Уметничко и књижевно стваралаштво и сценске 

уметности.  Културно образовни центар Шид је 

добитник највећих признања: награде “6 децембар” у 

Општини и “Искра културе” у Војводини.    

 Шид представља вишенационалну средину 

Срба, Хрвата, Словака, Русина, Мађара, Рома и других 

националности. Захваљујући етничкој и културолошкој 

различитости Шид представља средину богату 

културним манифестацијама, којима велики допринос  

дају још и: Српско културно – уметничко друштво 

“Свети Сава “ Шид, Словачко културно – уметничко 

друштво “ Једнота “ Шид, Русинско културно – 

просветно друштво “Ђура Киш” Шид, Српско културно 

– уметничко друштво “ Бранко Радичевић” Ердевик и 

Просветно – културно словачко друштво “Ердевик”. 

 Најзначајније личности које су везане за 

њихово културно стваралаштво су Сава Шумановић, 

Илија Башичевић – Босиљ и Симеон Пишчевић, Филип 

Вишњић. 

 Културне и спортске манифестације се 

традиционално одржавају дужи низ година, у току 

календарске године одвија се 10 културних и спортских 

манифестација. 

 Општина Шид има веома дугу и богату 

традицију као центар спортских догађања и активности. 

Међу најстарије спортове спада фудбал, и у свим 

насељеним местима у општини постоје фудбалски 

клубови. Број клубова на територији општин Шид је 49. 

Изградњом спортске хале 1979. године и мали спортови 

су добили услове за развој и масовност. То се пре свега 

односи на рукомет, који има традицију дужу од 40 

година, кошарку, одбојку, стони тенис, карате и шах. 

Такође су заступљен  још и кајак, бициклизам, 

планинарство и стрељаштво.  

 У многим од наведених спортова, клубови и 

појединци постигли су завидне резултате и освојили 

бројне награде на различитим нивоима спортских 

такмичења. 
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2. Установе основног образовања и васпитања  
 

2.1. Историјски осврт на развој образовања у ЈЛС  
 

 Први писани трагови о постојању школа на 

територији општине Шид датирају из 18. века. Школе су 

у то време оснивале и финансирале цркве и биле су 

верског карактера. Доношењем мађарског закона о 

комуналним школама, након аустроугарске нагодбе из 

1867. године, школе су подељене на државне и 

комуналне, у којима се настава одвијала на мађарском 

језику и на вероисповедне, које су још сматрали 

народним јер су их углавном похађали Срби.  

 Од 5 постојећих основних школа на територији 

општине Шид, прво је настала школа у Моровићу 1724. 

године чији је учитељ био свештено лице, али је 

школска зграда изграђена 1765. године, док је у 

Ердевику школа отворена 1755. године у служби цркве 

и имала је 12 ученика. У Адашевцима школство почиње 

1733. године, а прва зграда је подигнута 1777. године. 

Временом се број школа повећавао. Почетком 20. века 

школе су биле четворогодишње, а потом је Законом о 

увођењу осмогодишњег школовања (06.12.1945. године) 

извршена реорганизација школа. Осмогодишње школе 

на територији Шида формиране су Одлуком Народног 

одбора општине почетком школске 1956/57. године. 

1975. године дошло је до итеграције две основне школе 

у Шиду и сеоских школа, да би изградњом још једне 

основне школе у Шиду 1980. године дошло до 

раздвајања основних школа на ОШ „Сремски фронт“ 

Шид и ОШ „Јован Веселинов Жарко“Шид ( назив 

промењен 2003. године у Бранко Радичевић ). 

 Са развојем општине, њеном 

индустријализацијом и демографском експанзијом, 

настајале су потребе за све већим бројем основних 

школа и оне су се у складу са тим оснивале и градиле. 

 

2.2. Приказ мреже јавних основних школа  
 

 Мрежу основних школа сачињава 5 редовних 

основних школа (2 у насељеном месту Шид и 3 у 

насељеним местима Адашевци, Ердевик и Моровић), 1 

школа за ученике са сметњама у развоју и 1 музичка 

школа.  

 Постојећа мрежа основних школа утврђена је 

Одлуком о мрежи основних школа на територији 

општине Шид из 2014. године („Службени лист 

општине Шид“, број 11/2014).  

 Преглед основних школа утврђен тренутно 

важећом одлуком о мрежи основних школа са бројем 

ученика који су похађали ове школе у школској 2014/15, 

као и тренутним бројем ученика у школској 2018./19. 

години и проценом испуњености новог критеријума 

који се односи на број ученика (најмање 480 ученика) 

дат је у Табели 1. 

 

Табела 1. Преглед школа са бројем ученика и одељења у школској 2014/15 и 2018/19. години 

Назив школе Број 

ученика 

школска 

2014/15 

Број 

одељења 

школска 

2014/15 

Број 

ученика 

школска 

2018/19 

Број 

одељења 

школска 

2018/19 

Оптимални број     

одељења/класа 

школска 2018/19 

Испуњеност 

критеријума броја 

ученика да/не 

1. Основна 

школа „Сремски 

фронт“ Шид 

 

657 

 

32 

 

640 

 

34 

 

 

34 

 

 

да 

2. Основна 

школа „Бранко 

Радичевић“ Шид 

 

 

888 

 

 

48 

 

 

854 

 

 

 

48 

 

 

48+1 

 

 

да 

3. Основна 

школа „Сава 

Шумановић“ 

Ердевик   

 

229 

 

18 

 

184 

 

16 

 

16 

 

не 

4. Основна 

школа „Вук 

Караџић“ 

Адашевци 

 

310 

 

21 

 

272 

 

22 

 

22 

 

не 

5. Основна 

школа „Филип 

Вишњић“ 

Моровић 

 

 

311 

 

 

23 

 

 

271 

 

 

 

23 

 

 

23 

 

 

не 

6. Основна 

школа „Јован 

Јовановић Змај“ 

Шид 

 

 

26 

 

 

4 

 

 

23 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

да 

7. Основна 

музичка школа 

„Филип 

Вишњић“ Шид 

 

 

168 

 

 

 

13 класа 

 

 

198 

 

 

15 класа 

 

 

15 класа 

 

 

да 
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1. Основне школе, од броја 1 до броја 5, обављају 

редовну делатност основног образовања и васпитања за 

све разреде од I до VIII разреда у матичним школама и 

издвојеним одељењима. 

 

2. Основна школа 6, обавља делатност образовања 

ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом.  

 

3. Основна школа 7. обавља делатност основног 

музичког образовања и васпитања, од I до VI разреда. 

 

4. Настава се на језицима националних мањина у 

школској 2018/19. године остварује у Oсновној школи 

„Сава Шумановић“ Ердевик (на словачком језику, 1 

одељење, 1 ученик). У овој основној школи школска 

документација, евиденције и јавне исправе (дневници 

рада, матичне књиге, ђачке књижице и сведочанства), 

воде се на словачком језику. 

 

5. На основу Табеле 1. примећујемо да је у вези са 

критеријумом минималног броја ученика  неспорно 

егзистирање 2 основнe школe (школе под бројевима 1 и 

2). Са мање од 480 ученика постоје 3 школе у насељима 

местима у околини Шида (школе под бројевима 3, 4 и 5) 

које испуњавају услове дефинисане чланом 3. Уредбе о 

критеријумима за доношење акта о мрежи јавних 

предшколских установа и акта о мрежи јавних основних 

школа, којим је прописано да  јавна основна школа 

може бити основана и за мање од 480 ученика, ако на 

удаљености до два километра не постоји друга основна 

школа (осим у јединицама локалне самоуправе које 

имају статус града) и уколико се у њој настава изводи на 

језику и писму националне мањине, односно двојезично, 

на језику и писму националне мањине и на српском и 

ако на удаљености до два километра не постоји друга 

школа, као што је основна школа под бројем 3. 

 

6. Што се тиче специјализованих школа под 

бројем 6. и 7. обе се налазе испод критеријума од 

минимално 480 ученика, али имајући у виду њихову 

специфичну природу и делатност не доводи се у питање 

њихово гашење.  

 

2.3. Просторни распоред и удаљености основних 

школа  
 

 На територији општине Шид налази се 5 

редовних основних школа, које су углавном равномерно 

распоређене по територији општине. Просечна 

међусобна удаљеност основних школа креће се од 5-15 

км. Сви ученици основних школа који станују на 

удаљености већој од 4 километра од седишта школе 

имају право на бесплатан превоз од куће до школе који 

финансира локална самоуправа у складу са чланом 189. 

тачка 5. Закона о основама система образовања и 

васпитања.  

2.4.  Уписна подручја основних школа  
 

 На основу члана 55. Закона о основама система за 

образовање и васпитање школа је дужна да упише свако 

дете са подручја школе. Школа може да упише и дете са 

подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са 

просторним и кадровским могућностима школе. 

Родитељ, односно други законски заступник може да 

изабере школу у коју ће да упише дете подношењем 

захтева изабраној школи најкасније до 1. фебруара 

текуће календарске године у којој се врши упис. Школа 

је дужна да обавести родитеља, односно другог 

законског заступника о одлуци по његовом захтеву за 

упис детета ван подручја школе до 30. априла текуће 

календарске године у којој се врши упис, након 

сагледавања расположивих капацитета, а у складу са 

просторним, кадровским и финансијским могућностима 

школе. 

 

 У складу са наведеним, уписна подручја основних 

школа чије је седиште у селима општине Шид, чине све 

улице које припадају одређеном насељеном месту, 

односно  обухватају територију једне месне заједнице, 

док у насељеном месту Шид, постоје два уписна 

подручја две матичне основне школе и то: 

 

1. ОШ „Сремски Фронт“ Шид: 

 

 Алексе Шантића, Босутска, Бранка Ерића, Васе 

Стајића, Вељка Влаховића, др Драгутина Грчића, др 

Николе Трумића, Ђуре Даничића, Ђуре Јакшића, Ђуре 

Киша (од 1 до 7), Златка Шнајдера, Змај Јовина, Иве 

Лоле Рибара, Илије Башичевића-Босиља, Јанка Чмелика, 

Јанка Веселиновића (непарна страна), Јована Дучића, 

Јозефа Марчока, Карађорђева (непарна страна), Кнеза 

Милоша, Лазе Костића, Липовачка, Мајке Јевросиме, 

Максима Горког, Масарикова, Матије Гупца, 

Мичуринова, Мирослава Антића, Насеље Исток, Николе 

Влашког, Насеље Војводе Степе Степановића, Насеље 

Јелице Станивуковић, Огњена Прице, Омладинска, 

Пинкијева, Проте Душана Летића, Симе Томовића, Саве 

Шумановића, Саве Ковачевића, Савска, Светог Саве, 

Толстојева, Филипа Вишњића, Фрушкогорска,  

Цанкарева, Цара Лазара (парна страна), Школска 

 

2. ОШ „Бранко Радичевић“ Шид 

 

12 априла, 6. децембра, 7. јула, 1 маја, 20 октобра, 

Арсенија Чарнојевића, Борачка, Бошка Бухе, Браће 

Јерковић, Браће Петровић, Бранка Радичевића, 

Владимира Назора, Војислава Илића, Вељка Пауновића, 

Војвођанска,  Војвођанских бригада, Вука Караџића, 

Другог сремског одреда, Душана Радовића, Ђуре Киша, 

Жикице Јовановићa-Шпанца, Иве Андрића, Јанка 

Веселиновића (парна страна), Јелене Ћетковић, 

Карађорђева (парна страна), Лазара Бибића, Марка 

Орешковића, Мирка Бибића, Милоша Обилића, Михајла 

Пупина, Мокрањчева, Николе Миклоша, Николе Тесле, 

Паје Маргановића, Перице Станковића, Петра Кочића, 

Пролетерска, Радничка, Симеона Пишчевића, Славка 

Мердановића, Срете Славујевића, Стевице Мандића, 

Светозара Марковића, Сремског фронта, Сремска, 

Теодора Станивуковића, Трг Ослобођења, Трг 

републике, Трг 29. новембра, Трг жртава 

великогоспојинске рације,  Цара Душана, Цара Лазара 

(непарна страна), Чајковска  

 

2.5. 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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 Упис ученика у основне школе за школску 

2018/2019. годину одвијао се у складу са чланом 18. 

Закона о основама система образовања и васпитања. 

 У први разред основне школе уписана су деца која 

су до почетка школске године имала најмање шест и по, 

а највише седам и по година. 

 Приликом уписа деце у први разред основне 

школе, школе су могле да утврде потребу за доношењем 

индивидуалног образовног плана за ученике, као и да их 

упуте на Интерресорну комисију, уколико су процениле 

да је ученику потребна додатна образовна, здравствена 

или социјална подршка у процесу образовања. На 

почетку школске 2018/2019. године основне школе су 

упутиле 22 захтева за опсервацију ученика од стране 

Интерресорне комисије. 

 У први разред основних школа школске 2018/2019. 

године, у 5 матичних школа и у 14 издвојених одељења 

уписано је 277 ученика, укупно има 2221 ученик од I до 

VIII разреда у свим школама и 143 одељења што је за 

174 ученика мање и 1 одељење више него што је било 

уписано у основне школе школске 2014/2015. године. 

Просечан број ученика од I до VIII разреда ове године, у 

5 редовних основних школа, износи 16 ученика по 

одељењу (Табела 2.) 

 

Табела 2. Приказ броја ученика и броја одељења у тренутно важећој мрежи основних школа  
 

Назив школе 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

 Број  

првака 

Број 

ученика  

/ бр. 

одељења 

Број 

првака 

Број 

ученика 

/ бр. 

одељења 

Број 

првака 

Број 

ученика 

/ бр. 

одељења 

Број 

првака 

Број 

ученика 

/ бр. 

одељења 

Број 

првака 

Број 

ученика 

/ бр. 

одељења 

1. Основна 

школа „Сремски 

фронт“ Шид 

72 657/32 79 647/32 79 635/33 84 639/33 79 640/34 

2. Основна 

школа „Бранко 

Радичевић“ Шид 

123 888/48 120 881/48 119 881/48 84 851/49 104 854/48 

3. Основна 

школа „Сава 

Шумановић“ 

Ердевик   

24 229/18 26 211/18 26 207/16 20 194/16 28 184/16 

4. Основна 

школа „Вук 

Караџић“ 

Адашевци 

34 310/21 39 291/21 28 284/22 26 274/22 34 272/22 

5. Основна 

школа „Филип 

Вишњић“ 

Моровић 

31 311/23 30 296/23 31 289/23 35 276/23 32 271/23 

6. Основна 

школа „Јован 

Јовановић Змај“ 

Шид 

4 26/4 / 25/4 / 24/4 2 27/4 2 23/4 

7.Основна 

музичка школа 

„Филип 

Вишњић“ Шид 

52 168/13 

 

65 187/14 65 207/15 49 196/15 45 198/15  

 

 Из наведене табеле евидентно је да је у 

протеклом четворогодишњем периоду у свим основним  

школама (изузев музичке школе) дошло до смањења 

укупног броја ученика, а у школи под бројем 2, 6 и 7. 

дошло је до смањења ученика првих разреда. У школама 

под бројевима 1,3, и 5 дошло је до повећања броја 

ученика првих разреда, док је у школи под бројем 4. 

број првака остао исти. Опадајућу тенденцију није 

пратио пад броја одељења, осим у школи под бројем 3.  

 Комбинована одељења су организована у следећим 

школама: 

1. ОШ „Сремски фронт“ Шид 

 Беркасово – комбинација 1. и 3. разреда 

 Бикић До -  комбинација 1. и 3. 

 Сот -  комбинација 2. и 4.  

 Моловин -  комбинација 1.2.3.4. 

2.  OШ „Сава Шумановић“ Ердевик 

 Љуба – комбинација – 1. и 2. разред 

   комбинација - 3. и 4. разред 

 Бингула - комбинација 2. и 3. разред  

3. ОШ „Вук Караџић“ Адашевци 

 Илинци – комбинација 2.и 4. разреда 

 Батровци – комбинација 1.2.и 4. разреда 

4. ОШ „Филип Вишњић“ Моровић 

 Јамена - комбинација 1. и 3. разреда 

 Такође, настава је у следећим школама 

организована тако да нижи разреди (од I-IV) похађају 

школу у свом месту пребивалишта, а виши разреди (од 

V-VIII) настављају школовање  у Шиду: 

1. ОШ „Сремски фронт“ Шид, Издвојена одељења у 

Беркасову, Бикић Долу, Соту и Моловину  

2.  ОШ „Бранко Радичевић“ Шид, Издвојено одељење у 

Гибарцу  
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3.  OШ „Сава Шумановић“ Ердевик, Издвојена одељења 

у Бингули и Љуби  

4. ОШ „Вук Караџић“ Адашевци, Издвојена одељења у 

Илинцима и Батровцима  

 Настава се на језицима националних мањина 

остварује у Oсновној школи „Сава Шумановић“ 

Ердевик, и то на словачком језику, у 1 одељењу, са 1 

учеником. У овој основној школи школска 

документација, евиденције и јавне исправе (дневници 

рада, матичне књиге, ђачке књижице и сведочанства), 

воде се на словачком језику.  

 У ОШ „Бранко Радичевић“ Шид факултативно се 

изучава русински језик са елементима националне 

културе (у матичној школи у Шиду и издвојеном 

одељењу у Бачинцима). Школа је 2013. године од стране 

Министарства проглашена за Институцију од 

националног значаја за русинску националну заједницу. 

Од школске 2009/10. године,  ученици ове школе 

константно имају или пласмане, или освојена  прва 

места на републичким такмичењима из русинског језика 

са елементима националне културе и активно учествују 

у културном  и верском животу русинске заједнице у 

шидској општини.  

 У ОШ „Сремски фронт“ Шид се настава изводи на 

српском језику, а као изборне предмете (са два часа 

недељно) ученици изучавају словачки, русински и 

хрватски језик са елементима националне културе.  

 У основним школама имплементиран је 

инклузивни приступ основном образовању, тако да су 

ученици којима је потребна додатна брига и помоћ 

укључени у образовање у складу са индивидуалним 

образовним плановима (ИОП 1 и ИОП 2).  

 Од школске 2017/18. године започет је процес 

укључивања миграната у образовни систем Републике 

Србије, с обзиром да се у шидској општини налазе 2 

прихватна центра Принциповац и Адашевци, чиме је 

повећан број деце која се образују по индивидуалном 

образовном програму (ИОП). У школској 2018/19. 

години, школе имају следећи број миграната: 

1. ОШ „Сремски фронт“ Шид - 15 миграната (I-IV 

разреда), 

2. ОШ „Бранко Радичевић“ Шид – 9 миграната (V-VIII 

разреда) 

3. ОШ „Вук Караџић“ Адашевци – 16 миграната (I-VIII 

разреда) 

4. ОШ „Филип Вишњић“ Моровић – 21 миграната (I-

VIII разреда) 

 Овај број деце није урачунат у укупан број деце 

у школама приказан у Табелама 1. и 2.. 

 У доњој Табели 3. која се односи на краћи 

временски период, налазе се подаци о броју редовних 

основних школа, броју одељења ОШ, броју ученика 

ОШ, просечан број ученика у одељењу и број ученика 

који се образују по ИОП1 и ИОП2 (у који је урачунат и 

број деце миграната). Уочљиво је да је у периоду од три 

школске године (2016/17-2018/19) дошло до благог пада 

броја ученика ОШ и броја признатих одељења у њима.  

 

Табела 3. Приказ неколико индикатора везаних за основне школе у претходном периоду 
 

Школска 

година 

Број 

ОШ  

Број 

одељења 

ОШ 

Број 

ученика 

ОШ 

Просечан број ученика у 

одељењу 

Број ученика који се образују 

по ИОП 1 и ИОП 2 

2016/17 5 142 2296 16,17 40 

2017/18 5 143 2234 15,62 90 

2018/19 5 143 2221 15,53 60 

 

2.6. Просторни и кадровски капацитети основних школа  
 

 Просторни и кадровски капацитети основних школа приказани су у Табели 4. у којој је садржана година 

изградње/доградње и реновирања школа, површина простора школе (учионице, фискултурна сала), број ученика по 

насељеним местима, број запослених (наставници, стручни сарадници, остали), број обрачунских радника. 

  

Табела 4. Приказ просторних и кадровских капацитета школа, стање у школској 2017/18. години 

Назив школе Године 

изградње и 

доградње 

Површина  

унутрашњег 

простора – 

м
2
 

Површ. 

фискултурне 

сале - м
2
 

Број 

ученика 

2018/19 

Број запослених 

2018/19 

Број 

обрачунских 

радника 

2018/19 

1.ОШ„Сремски Фронт“ 

Матична школа Шид 

Беркасово 

Бикић До 

Сот 

Моловин 

 

 

1975/2004 

1941 

 

 

 

 

4.549 

390 

250 

700 

250 

 

 

 

420 

нема 

нема 

190 

нема 

 

637 

 

568 

28 

10 

22 

9 

 

 

 

80 

 

 

70,7094 

2.ОШ“Бранко       
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Радичевић“         

Матична школа Шид 

Гибарац 

Бачинци 

Кукујевци 

 

 

1982 

1895 

1965 

1989 

 

 

5.650 

180 

1.050 

1.127 

 

444.42 

нема 

182 

(неупотребљиво) 

220(просторија 

месне заједнице) 

 

844 

609 

31 

74 

130 

 

 

112 

 

 

99,78 

3. ОШ „С.Шумановић“ 

Матична школа Ердевик 

Бингула 

Љуба 

 

 

 

1971 

 

 

 

3.941 

493 

493 

 

 

 

384 

112 

нема 

 

 

184 

145 

29 

10 

 

 

 

48 

 

 

41,98 

4.ОШ „Вук Караџић“          

Матична школа 

Адашевци 

Вашица 

Илинци 

Батровци 

 

 

1953 

1948 

 

 

 

1596 

954 

443 

216 

 

 

 

158 

119 

нема 

нема 

 

272 

 

111 

128 

25 

8 

 

 

 

52 

 

 

51 

5.ОШ“Филип Вишњић“ 

Матична школа 

Моровић 

Вишњићево 

Јамена 

 

 

1989 

 

 

 

467 

461 

296 

 

 

 

953 

65 

нема 

 

271 

 

99 

124 

48 

 

 

46 

 

 

44,9332 

6. Основна школа 

„Јован Јовановић Змај“ 

Шид 

1975 286 (налази 

се у згради 

ОШ 

Сремски 

Фронт) 

Користе салу 

ОШ Сремски 

Фронт 

 

 

 

23 

 

 

 

13 

 

 

10,80 

7. Основна музичка 

школа „Филип Вишњић“ 

Шид 

1982 450 (налази 

се у згради 

ОШ Бранко 

Радичевић) 

 

 

/ 

 

 

 

198 

 

 

 

21 

 

 

20,70 

 

 На основу изнетог приказа просторних и 

кадровских капацитета школа, прикупљених и 

ажурираних у току школске 2018/19. години, може се 

закључити да основне школе на територији општине 

Шид функционишу у оптималним условима за рад у 

погледу кадра и простора. Општина Шид као јединица 

локалне самоуправе врши финансирање школа у складу 

са Законом и Правилником о критеријумима и 

стандардима за финансирање установе која обавља 

делатност основног образовања и васпитања, а на 

основу исказаних потреба школа.  

 

3. Кретање броја деце рођене општини Шид у 

периоду од 1998. године до 2018. године и укупан број 

првака уписаних у основне школе од школске 

2005/2006. до 20/2013. године 
 

 У Табели 5. приказани су подаци о кретању 

броја деце рођене у одређеној ЈЛС у претходном 

периоду и кретању броја ученика који се уписују у први 

разред основне школе. У наведеном случају анализиран 

је период од 1998. године до 2018. године, и приказана 

је процена рађања деце у 2019. години. У вези са бројем 

рођене деце приказан је и период од школске 2005/2006. 

до 2018/2019. године у вези броја ученика првог разреда 

ОШ са прогнозом броја првака до школске 2026/27. 

године. 
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Табела 5. Приказ броја рођене деце и броја уписаних првака седам година касније 

 

 

 И табеле се може уочити да је просечан број 

рођене деце у периоду 1998. до 2005. износио 303 док је 

просечан број уписаних ученика у први разред, седам 

година касније, дакле у периоду школских година 

2005/06 до 2012/13 износио 320. У овом временском 

периоду постоји пораст броја деце која су уписала први 

разред у односу на рођену децу за 17. 

 Уколико посматрамо нешто дужи период, од 

1998. до 2010 године, просечан број рођене деце 

износио је 290 док је просечан број уписаних ученика у 

први разред седам година касније,односно у периоду 

школских година 2005/06 до 2017/18. година износио 

306. У овом временском периоду постоји пораст броја 

деце која су уписала први разред у односу на рођену 

децу за 16. 

 Ако на крају погледамо интервал од 1998. до 

2018. године видимо да  је просечан број рођених у том 

периоду износио 285 што је за 18 мање него у периоду 

1998-2005. године. За очекивати је да се овај тренд уочи 

и код броја уписаних ученика првог разреда у периоду 

до 2026/27 године. 

 На овом ширем интервалу долази до мањег 

одступања између броја рођене деце и броја уписаних у 

први разред на истој територији и то у корист броја 

уписаних ученика, што асоцира на појаву смањења 

наталитета, а повећања миграционих кретања што је већ 

констатовано и што ће се као тенденција вероватно 

наставити и у наредним годинама, односно до школске 

2026/27. године коју посматрамо као крајњу годину 

прогнозе, нарочито имајући у виду одлив локалног 

становништва и прилив миграната на територију шидске 

општине и тенденцију раста њиховог броја, као и 

могућност да се задрже дужи временски период. С 

обзиром да се смањује број деце у школама узрокован 

негативним природним прираштајем и одсељавањем 

радно способног становништва, прогнозира се наставак 

тренда благог смањења како броја рођених тако и броја 

уписаних ученика у први разред (Слика 3 и 4.) 
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Слика 3. и 4. Однос броја рођене деце и броја уписаних у први разред седам година касније  на територији ЈЛС 

 

4. Средњорочни план оптимализације мреже 

основних школа у општини Шид у наредних четири 

до осам година (са закључком) 
 

 План развоја мреже јавних основних школа у 

наредних четири до осам година заснива се на следећим 

констатацијама и закључцима: 

1) На основу свих релевантних параметара, 

одговорно и доследно радиће се на планирању даљег 

развоја мреже јавних основних школа која 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, еколошком и 

другим карактеристикама дате локалне средине. 

2) Постојећа мрежа основних школа у општини 

Шид, са 5 редовних основних школа (2 у насељеном 

месту Шид и 3 у насељеним местима Адашевци, 

Ердевик и Моровић), 1 школом за ученике са сметњама 

у развоју и 1 музичком школом, може се сматрати 

оптималним решењем у погледу броја и врсте школа у 

наредном периоду од четири до осам година, уколико 

ситуација остане непромењена у погледу броја деце 

обухваћене основним образовањем.  

3) Напомена: У току је планирање 

трансформације специјалних школа, те ће се у складу са 

Акционим планом Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, поступити у складу са планираним 

када се акциони план донесе и буде актуелан. 

4) У последње време видљив је тренд опадања 

броја ученика у ОШ „Сава Шумановић“ из Ердевика, и 

смањење броја становништва општине Шид у 

насељеном месту Ердевик. Међутим,  али да у складу са 

препорукама Школске управе Нови Сад, мрежа јавних 

основних школа у овом тренутку треба да остане 

непромењена, јер је у последњих неколико година 
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истакнут тренд повећања броја миграната и 

дистрибуције  деце миграната у школе на територији 

општине Шид. Tреба нагласити да постоји и постепени 

пораст броја рођене деце у насељеном месту Ердевик, 

Љуба и  Бингула, што оправдава очување постојеће 

мреже основних школа. Напред наведено је посебно од 

значаја јер уз уважавање свих  релевантних параметара, 

а нарочито уз уважавање специфичности локалне 

традиције у насељеним местима Ердевик, Љуба и 

Бингула,  те да је у питању национално мешовито 

подручје, односно подручје насељено националним 

мањинама, као и њиховог Уставом загарантованог права 

на образовање и васпитање, те  с обзиром да се у 

наведеној ОШ „Сава Шумановић“ Ердевик настава 

изводи и на језику и писму националне мањине, те да на 

удаљености до два километра не постоји друга школа, 

(удаљеност прве школе која се налази у насељеном 

месту Кукујевци износи 8,4км) наведена школа управо у 

свим предњим наводима налази своју сврсисходност и 

оправданост. У случају да се укаже потреба и да се 

настави тренд смањења броја ученика који похађају 

наведену школу,  који параметри се не могу поуздано 

утврдити, посебно имајући у  виду пораст броја 

новорођене деце у претходним годинама, те броја 

мигрантске деце која се задржавају на територији 

општине Шид без поузданог податка о дужини њиховог 

задржавања, о наведеној потреби ће се извршити 

посебна анализа у складу са препорукама Школске 

управе Нови Сад.  

5) У Шидској општини тренутно званично постоје 

3 прихватна центра за мигранте чија је транзиција кроз 

Републику Србију почела 2015. године, али се број 

прихватних центара и њихова позиција стално мења, 

тако да постоји проблем у предвиђању миграција и 

транзиције миграната кроз нашу земљу. 

6) У Табели 7. приказан је број деце рођене у 

периоду од 1998. - 2018. године, број деце уписане у 

први разред основне школе у периоду од 2005/06. - 

2018/19. године у насељеном месту Ердевик, као и 

прогноза броја деце која ће се родити у 2019. години и 

деце која ће уписати први разред у наредних осам 

година односно до школске 2026/27. године.

7)   

 

Табела 6. Приказ броја рођене деце и броја уписаних првака осам година касније у насељеном месту Ердевик 
 

Слика 5. и 6. Однос броја рођене деце и броја уписаних у први разред седам година касније  на територији ЈЛС 
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8) Посебна пажња треба да се посвети 

ревитализацији сеоских подручја са ниском стопом 

природног прираштаја. Треба стварати услове за 

задржавање становништва у овим срединама, с обзиром 

да је у последње време дошло до одласка радно 

способног становништва у иностранство, и радити на 

одржавању и развоју живота у истом, посебно у 

породицама које су опредељене за пољопривреду као 

основну делатност. Потребно је додатно саобраћајно и 

инфраструктурно унапредити живот и рад у овим 

срединама и становништву обезбедити боље услове 

запошљавања.  

9) Мање (сеоске) школе би требало сачувати где 

год је то могуће и у ситуацијама када оне у потпуности 

не одговарају предвиђеним стандардима. Опстанак 

оваквих школа зависи од демографске ситуације у 

средини у којој се налазе, али исто тако је евидентно да 

гашење школа додатно подстиче негативне демографске 

трендове у локалној средини, јер је већ више пута 

уочено да кад место остане без школе, брзо остане и без 

становништва. 

10) У циљу унапређења мањинских слобода и права 

у области образовања, у основним школама у општини, 

у којима се настава поред српског реализује и на 

језицима националних мањина или се изучавају језици 

националних мањина, општина ће и у наредном 

средњорочју радити на већем обухвату ученика овом 

наставом.  

11) Активно ће се пратити упис ученика у први 

разред ОШ и прелазак у пети разред на нивоу 

школа/општине. Ангажовањем надлежних органа, 

регионалне школске управе и школа радиће се на 

превенцији осипања и решавању конкретних случајева 

прекидања школовања. Потребно је систематско 

праћење која су деца изван образовног система и 

обезбеђивање додатне образовне и социјалне подршке 

увек када је то потребно и правовремено што је 

нарочито важан фактор. 

12) У наредном периоду општина Шид активно ће 

пратити развојне програме и пројекте везане за основно 

образовање на нивоу државе, анализираће друштвено 

економска и демографска кретања на територији 

општине, примењиваће законска решења донета за 

област основног образовања, и у складу са тим 

прилагођавати и утврђивати подручја школа, број и 

просторни распоред основних школа. 
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Издавач Општинска управа општине Шид, Одељење за скупштинске и правно-стручне послове, 

Карађорђева бр. 2 Шид. 

Уредник Бојана Мравик, начелница Општинске управе општине Шид, телефон: 022/712 – 544 
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