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На основу члана 104. став 3. и став 4. Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018-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“, број 21/2018), члана 37. став 1. тачка 6. 
и члана 108. став 1. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“ број 24/2013-пречишћен текст) и претходно прибављених мишљења Нацио-
налног савета словачке националне мањине, Националног савета мађарске националне 
мањине и Националног савета ромске националне мањине, Скупштина општине Бачка 
Паланка, на својој 30. седници, одржаној дана  30. јануара 2019. године, доноси

О Д Л У К У
о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији  општине  

Бачка Паланка

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се број и просторни распоред јавних основних школа на 
територији општине Бачка Паланка (у даљем тексту: мрежа јавних основних школа).

Члан 2.

Просторни распоред јавне основне школе је просторно подручје с којег се ученици 
уписују у јавну основну школу (у даљем тексту:  јавна школа), на основу пребивалишта, 
односно боравишта.

Члан 3.

Мрежу јавних основних школа чине:

1. Основна школа „Десанка Максимовић“, Скојевска 1/а, Бачка Паланка (од I до 
VIII разреда);

2. Основна школа „Вук Караџић“, Доситејева 3, Бачка Паланка (од I до VIII раз-
реда), са издвојеним одељењима у Нештину, Црквеношколска 17 (од I до  IV 
разреда), и Визићу, Пеке Дапчевића бб (од I до  IV разреда);

3. Основна школа „Свети Сава“, Трг братства и јединства 22, Бачка Паланка (од 
I до VIII разреда);

4. Основна школа „Здравко Челар“, Трг Бориса Кидрича 1, Челарево (од I до VIII 
разреда);

5. Основна школа „Алекса Шантић“, Невесињска 2, Гајдобра (од I до VIII раз-
реда), са издвојеним одељењем у Новој Гајдобри, Пролетерска 26 (од I до VIII 
разреда);
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6. Основна школа „Бранко Ћопић“, Краља Петра Првог 40, Младеново (од I до 
VIII разреда) са издвојеним одељењем у Карађорђеву, Краља Петра Првог 20 
(од I до  IV разреда);

7. Основна школа „Жарко Зрењанин“, Краља Петра Првог 73, Обровац (од I до 
VIII разреда);

8. Основна школа „Милета Протић“, Маршала Тита 62, Товаришево (од I до VIII 
разреда);

9. Основна школа „Браћа Новаков“, Краља Петра Првог 103, Силбаш (од I до VIII 
разреда) са издвојеним одељењима у Деспотову, Трг ослобођења 13 (од I до VIII 
разреда)  и Парагама, Краља Петра Првог 23  (од I до  IV разреда);

10. Основна школа „15. октобар“, Маршала Тита 99, Пивнице (од I до VIII разреда);

11. Основна школа „Херој Пинки“, Трг братства и јединства 10, Бачка Паланка (од 
I до VIII разреда);

12. Школа за основно музичко образовање „Стеван Христић“, Академика Милана 
Курепе 10, Бачка Паланка, (од I до VI разреда) са издвојеним одељењем у Бачу, 
Трг Зорана Ђинђића 4 (од I до VI разреда).

Члан 4.

Основне јавне школе  из члана 3. ове одлуке, редни бројеви од 1. до 10. обављају 
редовну делатност основног образовања и васпитања од I до VIII разреда.

Припремни предшколски програм се реализује у основним јавним  школама  из 
члана 3. ове одлуке, редни бројеви од 4. до 11, и  основној јавној школи под редним 
бројем 2. у  издвојеним одељењима у Нештину и Визићу, и у матичној  школи за основно 
музичко образовање под редним бројем 12. у Бачкој Паланци.

Основна школа „Милета Протић“ Товаришево, поред делатности из става 1. овог 
члана, обавља и делатност функционалног основног образовања одраслих .

Основне јавне школе из члана 3. ове одлуке под редним бројем 9. и 10. Реализују 
наставу и на језику словачке националне мањине – словачком језику. 

Основна школа „Херој Пинки“ Бачка Паланка обавља делатност основног образо-
вања и васпитања ученика са сметњама у развоју од I до VIII разреда.

Школа за основно музичко образовање „Стеван Христић“ Бачка Паланка обавља 
делатност основног музичког образовања и васпитања од I до VI разреда. 

Члан 5.

Елаборат о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији општине 
Бачка Паланка чини саставни део ове одлуке.

Члан 6.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању мреже 
основних школа са седиштем на територији Општине Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“ број 19/2013).
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Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
Општине Бачка Паланка“, а примењиваће се од дана  добијања сагласности Покрајин-
ског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне 
заједнице.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-61-4/2019
30. јануар 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА

П р е д с е д н и к
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р. 
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Е Л А Б О Р А Т

о  мрежи јавних основних школа са седиштем на територији општине  
Бачка Паланка

0. Увод

Циљ израде овог Елабората је да буде стручна и информациона подлога за доно-
шење Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији општине Бачка Паланка. 
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 стан-
дардима, који су за ову област одређени Законом о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, број 88/17 и 27/18-др. закони) и Стратегијом развоја 
образовања и васпитања у Републици Србији до 2020. године („Службени гласник РС“, 
број 107/12).

На основу члана 104. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“ број 88/17 и 27/18-др. закони) 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. марта 2018. године.

Даном ступања на снагу ове Уредбе престала је да важи Уредба о критеријумима 
за  доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о мрежи јавних школа („Служ-
бени гласник РС“, број 80/10). Истовремено је почео да тече рок од годину дана, дефини-
сан чланом 198. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, број 88/17 и 27/18-др. закони), у коме јединица локалне самоуправе треба 
да донесе акт о мрежи предшколских установа и основних школа. У складу са чланом 
104. став 3. акт о мрежи јавних предшколских установа и јавних основних школа доноси 
скупштина јединице локалне самоуправе.

Члан 104. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гла-
сник РС“ број 88/17 и 27/18-др. закони) прецизира да акт о мрежи јавних предшколских 
установа и акт о мрежи јавних основних школа представљају планске акте којима се пла-
нира њихов просторни распоред према врсти и структури. Ово је важно нагласити јер у 
суштини значи да акт није само попис тренутног стања јавних установа на територији 
јединице локалне самоуправе, већ и покушај да се предвиди постојање и распоред неких 
будућих установа, узимајући у обзир утврђене потребе за њиховим оснивањем у складу 
са демографском сликом, односно планом развоја јединице локалне самоуправе. Овде се 
отвара могућност да се акт о мрежи јавних предшколских установа и акт о мрежи јавних 
основних школа повежу са другим важним развојним документима јединице локалне 
самоуправе какви су на пример Генерални урбанистички планови.

Чланом 104. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“ број 88/17 и 27/18-др. закони) 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 
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користи у образовно-васпитном раду. Чланом 9.  Статута Општине Бачка Паланка-пре-
чишћен текст (Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 24/2013) прописано  је да 
је на територији општине Бачка Паланка у службеној употреби, истовремено са срп-
ским језиком и ћириличним писмом и словачки језик и латинично писмо. У том сми-
слу, Скупштина општине Бачка Паланка донеће Одлуке о мрежи јавних предшколских 
установа/јавних основних школа на територији општине Бачка Паланка након приба-
вљеног мишљења Националног савета словачке националне мањине. Такође, обзиром да 
се у већини школа изучавају мађарски језик и ромски језик са елементима националне 
културе, прибавиће се и мишљење Националног савета мађарске националне мањине и 
Националног савета ромске националне мањине.

У складу са чланом 104. став 5 и чланом 185. став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 88/17 и 27/18-др. закони) након 
што Скупштина општине Бачка Паланка донесе Одлуку о мрежи јавних основних школа 
она ће бити упућена на сагласност Аутономној покрајини Војводини.

0.1.Правни основ

Одлуком о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији јединице 
локалне самоуправе утврђује се број и просторни распоред јавних основних школа, 
њихова врста/делатност (редовне, музичке, школе за децу са сметњама у развоју) и струк-
тура (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 и 27/18-др. закони)

 - Закон о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“, број 
18/10, 101/17 и 113/17-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 72/09)

 - Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која 
обавља делатност основног образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
број 36/15, 72/15) 

 -  Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која 
обавља делатност основног и средњег музичког и балетског образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, број 73/16)

 - Стручно упутство о формирању одељења и начину финансирања у основним и 
средњим школама за школску 2017/18. годину (Министарство просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије, број: 451-02-1859/2017-01 од 22.6.2017. 
године)
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0.2. Извор података

Приликом израде Елабората и Одлуке о мрежи јавних основних школа на терито-
рији општине Бачка Паланка коришћени су подаци и документација: основних школа, 
Одељења за друштвене делатности Општинске управе општине Бачка Паланка, Репу-
бличког завода за статистику, Пописа становништва из 2011. године, Јавног предузећа 
„Стандард“ Бачка Паланка, Туристичке организације општине Бачка Паланка и других 
институција, организација и извора.

0.3. Критеријуми и принципи акта о мрежи јавних основних школа  

Акт о мрежи јавних основних школа доноси скупштина јединице локалне самоу-
праве и он представља план којим се утврђује број и просторни распоред јавних основ-
них школа које обављају делатност у свом седишту, ван седишта у другом објекту, орга-
низовањем 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 локалне средине.

Доступност, као један од важних принципа, у овом контексту, односи се на могућ-
ност стицања редовног 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 кадров-
ских капацитета у јавним основним школама.

Мрежа јавних основних школа, у складу са Уредбом о критеријумима за доношење 
акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних 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 одредити уписна подручја сваке школе како би се на равномеран начин 
оптеретиле све постојеће школе и обезбедило да се школе равномерно развијају. Вели-
чина 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 и каже 
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, 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 адеква-
тан 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.
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0.4. Обавезе и поступак који спроводи јединица локалне самоуправе

Ступањем на снагу Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних 
предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа, 27. марта 2018. године, 
почео је да тече рок за извршење обавезе јединице локалне самоуправе који је прописан 
чланом 198. став 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гла-
сник РС“, број 88/17 и 27/18-др. закони“). Наиме, јединица локалне самоуправе је у оба-
вези да донесе акт о мрежи јавних предшколских установа и акт о мрежи јавних основ-
них школа на својој територији у року од годину дана од дана утврђивања критеријума. 
Крајњи рок за доношење аката је 27. март 2019. године.

Чланом 185. став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“, број 88/17 и 27/18-др. закони) прописано је да су послови утврђени чла-
ном 104. ст. 5-7, а који се односе на давање сагласности на акт о мрежи јавних основних 
школа, поверени аутономној покрајини. Јединица локалне самоуправе, у склопу израде 
предлога мреже јавних основних школа, има за задатак да сачини елаборат који садржи 
развојни план који представља подлогу за одлучивање и касније добијање сагласности 
Аутономне покрајине Војводине. За те потребе јединица локалне самоуправе Решењем 
председника општине формира радни тим. Радни тим је, решењем председника општине 
Бачка Паланка број I-020-4/2018-33 од 28. августа 2018. године, састављен од: представ-
ника општинског већа задуженог за образовање, представника Општинске управе заду-
жених за предшколско и основно образовање, председника актива основних школа.

Елаборат је израђен на основу тренда природног прираштаја као и имиграционих 
кретања у јединици локалне самоуправе, за период од осам година. Елаборат садржи и 
податке о укупном броју становника, броју и узрасту деце, специфичностима и величини 
терена и насељ, међусобној удаљености и саобраћајној повезаности насељених места, 
специфичностима пограничног односно прекограничног подручја, нивоу економског 
развоја јединице локалне самоуправе, специфичностима локалне традиције, национално 
мешовитим подручјима и подручјима насељеним националним мањинама и нивоу раз-
вијености установа културе и спорта.

1. Профил општине Бачка Паланка

1.1. Географски подаци

На основу археолошких налаза и писаних докумената доказано је да су на прос-
тору садашње општине Бачка Паланка људи живели непрекидно од праисторије до 
данас. Прва насеља се подижу у 11. веку, а назив Паланка се помиње 1593. године.

Општина Бачка Паланка се налази на западу Јужнобачке области (географска 
дужина 45° 14` 57`̀ N и географска ширина 19° 23' 47`̀  E) и простире се на површини од 
57.865,27 хектара. Поред дванаест насеља (град Бачка Паланка, Челарево, Обровац, Това-
ришево, Карађорђево, Младеново, Нова Гајдобра, Гајдобра, Силбаш, Деспотово, Пив-
нице, Параге) њој припадају и два мања насеља у Срему (Нештин и Визић), што значи да 
река Дунав, која чини границу између Бачке и Срема, пресеца општинску територију. Из 
Србије се до насеља Нештин и Визић долази преко моста Бачка Паланка- Илок, односно 
преласком преко границе са Републиком Хрватском.
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Слика 1. Скица насељених места
Наведени подаци указују на чињеницу да се општина Бачка Паланка налази међу 

већим општинама на територији АП Војводине. Општину карактерише веома повољан 
гео-стратешки положај, налази се на граници Републике Србије и Републике Хрватске, 
на реци Дунав, само 40 км западно од Новог Сада, 122 км северозападно од Београда, на 
самој граници Националног парка Фрушка гора.
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Oпштина Бачка Паланка граничи се са осам општина и то: општином Бач на 
западу, општином Оџаци на северозападу, општином Врбас северно и североисточно, 
општином Бачки Петровац на истоку, и у Западном Срему са општином Вуковар (Репу-
блика Хрватска) и сремским општинама Шид и Сремска Митровица на југу и општином 
Беочин на југоистоку.

Слика 2. Просторни план општине Бачка Паланка
Мрежом магистралних, регионалних и локалних путева у дужини од око 300 км 

повезана су сва насеља у општини, с нагласком да се два насељена места (Нештин и 
Визић) налазе у Срему, док се остала насеља налазе у Бачкој.
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Слика 3. Прелаз преко границе са Републиком Хрватском из Бачке Паланке до Нештина 
и Визића

Општина Бачка Паланка  заузима површину од 57.865,27 хектара и на том подручју 
према последњем попису 2011. године живи 55.528 становника, што значи да на км² живи 
у просеку 95,90 становника што општину сврстава у категорију руралног подручја.1

1.2. Демографски подаци

Према попису из 2011. године општина Бачка Паланка има 55.528 становника, од 
чега 28.239 (50,86%) живи у самом граду Бачка Паланка, а 27.289 (49,14%) у 13 насељених 
места.

Табела 1. Упоредни преглед броја становника 1948-2011. године у општини Бачка 
Паланка2

1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011.
Општина Бачка 
Паланка

46.795 48.948 52.199 54.410 58.155 58.835 60.966 55.528

Бачка Паланка- град 12.830 13.625 16.475 21.104 25.001 26.780 29.449 28.239
Насеља ван града 33.965 35.323 35.724 33.306 33.154 32.055 31.517 27.289
Визић 403 411 396 421 428 392 349 270
Гајдобра 3.627 3.764 4.056 3.567 3.272 3.171 2.968 2.578

1 Извор: Стратегија одрживог развоја општине Бачка Паланка 2014-2020. године, „Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 6/2016 (http://www.backapalanka.rs/images/pdf/sluzbeni_list/2016/Slist-broj6.
pdf)
2 Извор: Републички завод за статистику, Попис становништва, домаћинстава и станова 
2011. у Републици Србији (http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/Popis2011/Knjiga20.pdf)
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Деспотово 2.425 2.346 2.396 2.402 2.150 2.081 2.096 1.853
Карађорђево 1.110 1.254 1.287 1.075 1.147 1.077 1.012 738
Младеново 3.269 3.694 3.793 3.080 3.380 3.363 3.358 2.679
Нештин 1.120 1.163 1.217 1.088 1.043 1.002 900 794
Нова Гајдобра 1.547 1.677 1.623 1.433 1.331 1.372 1.409 1.220
Обровац 3.211 3.445 3.512 3.174 3.245 3.242 3.177 2.944
Параге 1.427 1.383 1.338 1.306 1.199 1.134 1.039 921
Пивнице 5.425 5.653 5.541 5.162 4.820 4.361 3.835 3.337
Силбаш 3.308 3.295 3.267 3.144 3.025 2.806 2.849 2.467
Товаришево 3.639 3.755 3.581 3.381 3.297 3.043 3.102 2.657
Челарево 3.454 3.483 3.717 4.073 4.817 5.011 5.423 4.831

Од укупног броја становника- 55.528-  27.103 (48,81%) су мушкарци, а 28.425 
(51,19%) су жене.3

Према етничком саставу, становништво општине чине припадници 19 нација, 
од чега су: Срби-78,96%, Словаци-9,09%, Мађари-2,44%, Роми-1,92%, Хрвати-1,47%, и 
остали-6,12%.4

Табела 2. Национална припадност- више од 1% грађана на територији општине

3 Извор: Републички завод за статистику, Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Ре-
публици Србији, Старост и пол (http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/Popis2011/Starost%20i%20pol-
Age%20and%20sex.pdf)
4 Извор: Републички завод за статистику, Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. 
у Републици Србији, Вероисповсет, матерњи језик и национална припадност (http://pod2.stat.gov.rs/
ObjavljenePublikacije/Popis2011/Knjiga4_Veroispovest.pdf )
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Табела 3. Национална припадност- мање од 1% грађана на територији општине

Према подацима из 2017. године природни прираштај у општини Бачка Паланка 
износи –5,6%, а становници општине у укупној популацији Србије учествују са 0,75%.5

Табела 4. Елементи виталне статистике на територији општине Бачка Паланка 
1961. и 2017. године
Елементи виталне статистике 1961. година 2017. година
Број становника 52.199 52.792
Рођени 834 474
Умрли 414 771
Природни прираштај на 1000 становника 8,1 -5,6

Општина Бачка Паланка је изразито миграционо подручје, у коме је од 1991. 
године па до 2014. године евидентирано 19.184 лица која су избегла са територије бивше 
СФРЈ и интерно расељених лица са Косова и Метохије.6

Према последњем попису становништва из 2011. године, образовна структура ста-
новништва општине Бачка Паланка, старости 15 година и више (укупно 47.572 станов-
ника), је следећа: без школске спреме- 1.340 (2,82%), непотпуно основно образовање – 
5.188 (10,90%), основно образовање- 11.528 (24,23%), средње образовање- 23.931 (50,30%), 
више образовање- 2.003 (4,21%), високо образовање 3.504 (7,37%), непознато- 78 (0,16%).7

5 Извор: Природно кретање становништва 1961-2017. РЗС ДЕВИНФО Статистика (http://devinfo.
stat.gov.rs/vitalna/libraries/aspx/Home.aspx)
6 Извор: Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и по-
вратника у општини Бачка Паланка у периоду 2014-2018. године, , „Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“, број 17/2014 (http://www.backapalanka.rs/images/pdf/sluzbeni_list/2014/Slist-broj17.pdf)
7 Извор: Републички завод за статистику, Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. 
у Републици Србији, Школска спрема, писменост и компјутерска писменост (http://pod2.stat.gov.rs/
ObjavljenePublikacije/Popis2011/Skolska%20sprema,%20pismenost%20i%20kompjuterska%20pismenost-
Educational%20attainment,%20literacy%20and%20computer%20literacy%20.pdf)
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Табела 5. Образовна структура становништва

1.3. Стање привреде и перспектива економског развоја

Општина Бачка Паланка је једна од привредно развијенијих општина у Републици 
Србији. Одликује се добрим географским положајем, великим површинама пољопри-
вредног земљишта високог квалитета и дугом традицијом у производњи и преради 
пољопривредних производа, трговини и саобраћају.

Кључни привредни сектори који учествују у развоју општине Бачка Паланка су 
пољопривреда и индустрија.

Најзначајнији природни ресурс којим општина Бачка Паланка располаже је ква-
литетно пољопривредно земљиште. Према подацима Пописа пољопривреде 2012., 
коришћено пољопривредно земљиште у општини Бачка Паланка у 2012. години износи 
44.392 хектара.Пољопривреду општине доминантно опредељује интензивна ратарска 
производња, те развијено повртарство и недовољно развијене сточарска и воћарско-
виноградарска производња. Пољопривредна производња је развијена у свим насељима 
општине.Руралну економију карактерише висока оријентација на примарну пољопри-
вредну производњу и пласман пољопривредних производа претежно као сировина за 
прехрамбену индустрију.Према подацима Пописа пољопривреде из 2012. године, у опш-
тини Бачка Паланка пописано је укупно 5.352 пољопривредна газдинства. Породична 
пољопривредна газдинства чине 99,3% а правна лица и предузетници 0,7%. На терито-
рији општине послује већи број предузећа која се баве уговором и откупом примарних 
пољопривредних производа, и већи број силоса где је могуће складиштити примарне 
производе из ратарства. У општини је регистровано више удружења пољопривредних 
произвођача.

Главне слабости су: неконкурентна и нестандардизована пољопривредна произ-
водња, недостатак финансијских средстава који онемогућава улагање у куповину нове 
опреме и механизације, недовољна заступљеност и развијеност сточарске производње 
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те алтернативних делатности на селу као што су: разне занатске делатности, посебно у 
области прераде пољопривредних производа, туризма, производње цвећа и сл.

Развојни приоритети су: одрживи привредни раст кроз развој руралне економије са 
фокусом на пољопривредну производњу, подстицање удруживања и умрежавања у агар-
ном сектору, заштита земљишних ресурса, популаризација органског начина пољопри-
вредне производње, подршка развоју непољопривредних делатности на пољопривред-
ним газдинствима, подршка развоју туризма на пољопривредним газдинствима.

Очекивани циљеви: јачање конкурентности аграрног сектора на домаћем и ино-
страном тржишту, одрживо управљање природним ресурсима и диверсификација еко-
номских активности на селу.

Поред пољопривреде, велику развојну шансу општине представља индустрија 
која је последњих неколико година значајно утицала на развој и повећање животног 
стандарда локалног становништва.  У општини Бачка Паланка је укупно регистровано 
око 2060 привредних субјеката, од чега је 1422 предузетника и 638 привредних друштава 
(према подацима Агенције за привредне регистре). На територији општине су присутне 
велике мултинационалне и домаће компаније: „Tarkett”д.о.о.- производња подних облога, 
„Carlsberg Srbija”d.o.o.- производња пива, „Nectar” д.о.о.- производња сокова, „Синтелон“ 
д.о.о.- производња подних облога, „Фертил“ д.о.о.- производња вештачког ђубрива, “Сла-
дара Maltinex” d.o.o.- производња слада, те компаније: „Aling Conel” д.о.о.- производња 
електричне опреме, “Real Knitting” д.о.о.- производња чарапа, „Div trades” а.д.- произ-
водња готових текстилних производа, осим одеће, „Fructus” д.о.о.- прерада чаја и кафе, 
„Дунавпревоз“ а.д.- градски и приградски копнени превоз путника, Група „Univerexport 
Bačka“ а.д.- пољопривредна производња, прерада и промет, „Sebastijan limarija Jedinstvo 
EMI“ а.д.- производња осталих металних производа, „Ковис БП“ д.о.о.- производња 
лежајева, зупчаника и зупчастих погонских елемената, и друге.

Главне слабости општине су: лоша инфраструктура пута Нови Сад- Бачка 
Паланка, луке на Дунаву, железнице, неизграђена инфраструктура у радним зонама, зна-
чајна заступљеност сиве економије, застарела технологија, опрема и механизација.

Развојни приоритети из Стратегије развоја општине који се односе на привреду 
и економски развој су: одрживи раст и развој конкурентности привреде општине Бачка 
Паланка, подстицање конкурентности малих и средњих предузећа и предузетника бази-
ране на иновативности и економији знања, повећање опште запошљивости и очување 
постојећег нивоа запослености у општини Бачка Паланка.

Очекивани циљеви су: виши степен коришћења постојећих ресурса и инфра-
структуре у циљу одрживог привредног раста, унапређен степен развоја пољопривредне 
индустрије, унапређење конкурентности предузетничких активности, подстицање ино-
вативности и економије засноване на знању, унапређење и развој људских ресурса, под-
стицање мера активне политике запошљавања.8

1.4. Локална традиција и установе културе, уметности и спорта

Општина Бачка Паланка је мултикултурална средина у којој живе и раде при-
падници 19 нација које успешно негују своју традицију и културу. Постојање бројних 

8 Извор: Стратегија одрживог развоја општине Бачка Паланка 2014-2020. године, „Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 6/2016 (http://www.backapalanka.rs/images/pdf/sluzbeni_list/2016/Slist-broj6.
pdf)
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удружења грађана и културно уметничких друштава доприноси видљивости и попула-
ризацији културног и традиционалног добра. Неке од најпопуларнијих манифестација 
и пројеката који се одржавају на годишњем нивоу су: Фестивал драмских инсценација 
домаћих аутора „ДИДА“ који се одржава у Пивницама, Фестивал традиционалног ства-
ралаштва „Етно шор“ у организацији Туристичке организације Општине Бачка Паланка, 
„Штрудл фест“ у организацији Удружења Немаца Дунавшвабе из Бачке Паланке, Мани-
фестација „Дани колонизације“ која се одржава у Младенову, Традиционални бал под 
маскама „Фаршанг“ у организацији Мађарског културно-уметничког друштва, „Општин-
ска смотра за хорове, оркестре и фолклорне ансамбле“ у организацији Савеза аматера 
општине Бачка Паланка и друге.9

У општини Бачка Паланка су заступљене различите области културног ствара-
лаштва: фолклорно и народно стваралаштво, ликовно стваралаштво, библиотечка делат-
ност, издаваштво, певачке групе, хорови, рецитатори.... Активности у вези културе скон-
центрисане су око Народне библиотеке „Вељко Петровић“, Културног центра, „Савеза 
аматера општине Бачка Паланка“ и бројних удружења.

Општина је оснивач Народне библиотеке „Вељко Петровић“ која има атрибут 
„Институције од посебног друштвеног интереса“. Књижевни фонд броји преко  180.000 
публикација и годишње се упише 6.300 чланова. Библиотека је умрежила 13 сеоских 
библиотека са циљем пружања стручне помоћи, организовања рада и професионалне 
делатности.

Општина је такође оснивач и Културног центра у оквиру којег делују: музеј, био-
скоп и галерија. Музеј располаже збирком од око 8.000 предмета, свечаном салом, две 
учионице и двориштем са бином. Биоскопска сала има и функцију позоришне сале па се 
у њој одигравају значајни програми као што су: позоришне представе, концерти, промо-
ције и слично. 

Савез аматера општине Бачка Паланка је асоцијација удружења основана 2001. 
године као друштвена организација у области културе, уметности и аматерског ствара-
лаштва у коју се добровољно укључују и повезују културно-уметничка друштва, ама-
терска позоришта, секције, клубови, групе, удружења и појединци чији се рад заснива 
на аматерској основи. Поред тренутно активних 15 чланица, Савез сасрађује са устано-
вама културе, школама, невладиним организацијама, удружењима, савезима и другим 
асоцијацијама од интереса за културно-уметнички аматеризам, како из општине Бачка 
Паланка, тако и на нивоу АП Војводине, Републике Србије, а и шире.

Општина Бачка Паланка финансира и суфинансира све наведене субјекте културе. 
Поред средстава из општине, установе и удружења се финансирају и путем пројеката 
кроз конкурсе.

У општини Бачка Паланка заступљене су различите гране спорта, од којих се 
истичу: фудбал, рукомет, кошарка, одбојка, карате, кајак, стонитенис и други. Спорт 
у општини је организован кроз Спортски савез и Општинску управу. На територији 
општине на отвореном простору постоји 16 фудбалских терена, Кока Кола активна зона- 
теретана на отвореном, свако насељено место у оквиру школског дворишта има руко-
метни терен, хиподроми постоје у Карађорђеву и Деспотову. Од затворених спортских 

9 Извор: Туристичка организација општине Бачка Паланка (http://www.toobap.rs/
manifestacije-lat.html)
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објеката издваја се као највећи Спортска хала „Тиквара“ – спортска хала универзалног 
типа у граду Бачка Паланка, која одговасра свим нормативима за одвијање такмичења 
врхунског спорта, у свом саставу поседује: велику дворану капацитета 1200 седишта, са 
официјелним тереном за рукомет, кошарку и одбојку, малу дворану за одбојку и кошарку, 
четворостазну аутоматску куглану, фитнес центар са теретаном, салу за борилачке 
вештине, плес, гимнастику и стонитенис; Спортска дворана при ОШ 2Здравко Челар“ 
у Челареву официјелних димензија за кошарку и одбојку, са 400 седишта у гледалишту; 
Спортска дворана СД „Војводина“ у Товаришеву, универзалног типа, са једном халом 
официјелних димензија за рукомет, кошарку и одбојку са капацитетом за 500 гледалаца, 
а поседује и мини теретану; Спортска хала у Гајдобри је новоизграђени објекат (2018.) 
универзалног типа и свеобухватног садржаја, са официјелним димензијама за рукомет, 
кошарку и одбојку. Финансирање спортских организација је разнолико. Већим делом се 
обезбеђује посредством буџета док мањи део обезбеђује менаџмент спортских органи-
зација.10

2. Установе основног образовања и васпитања

2.1.  Историјски осврт на развој образовања у општини Бачка Паланка

Према неким изворима, претпоставка је да су  прве школе на територији општине 
Бачка Паланка основане за време Велике сеобе Срба 1690. године. Први писани трагови 
односе се,пак, на постојање шегртске школе за ученике у привреди у Бачкој Паланци 
1868. године. Потом, у Бачкој Паланци је 1886. године основана једноразредна школа 
која ће до 1898. године прерасти у четвороразредну када је постала Државна грађанска 
школа. Такође, постоје писани трагови о оснивању и раду школа у Силбашу (од 1762. 
године, која досељавањем Словака од 1814. има наставу на српском и словачком језику), 
Гајдобри (из прве половине 18. века), 1753. године основана је школа у Товаришеву, а 1757. 
године у Обровцу.  1872. основана је школа у Младенову. 

Шегртска школа за ученике у привреди постаће 1961. године Машинска техничка 
школа која ће 1994. године променити назив у Техничка школа „9. мај“ у Бачкој Паланци.  
1945. године основана је Мешовита гимназија „државна реална гимназија“ која касније 
мења име у Гимназија „20. октобар“ Бачка Паланка, а 1956. године оснива се и Економ-
ска средња школа која касније мења назив у Средња стручна школа „Др Радивој Увалић“ 
у Бачкој Паланци.

Све три средње школе налазе се у Бачкој Паланци. Иако су током времена мењале 
смерове, све три школе и данас раде.

1954. године у граду Бачка Паланка основана је Школа за основно музичко обра-
зовање „Стеван Христић“, а 1971. године оснива се Основна школа за образовање и вас-
питање деце од првог до осмог разреда са интелектуалним, моторичким, сензорним, 
говорно-језичким сметњама и ученицима са аутизмом „Херој Пинки“ у Бачкој Паланци.

Основне школе су током времена бивале реструктуиране- неке од њих бавиле су 
се и образовањем одраслих (данас то ради само ОШ „Милета Протић“ у Товаришеву), 

10 Извор: Стратегија одрживог развоја општине Бачка Паланка 2014-2020. године, „Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 6/2016 (http://www.backapalanka.rs/images/pdf/sluzbeni_list/2016/Slist-broj6.
pdf)
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неке су се проширивале са издвојеним одељењима у мањим насељеним местима, у неке је 
увођена,  сходно насељавању становништва, и настава на језицима националних мањина 
(данас се изводи у ОШ „15. октобар“ у Пивницама и ОШ „Браћа Новаков“ у Силбашу), 
док су неке основне школе спајане или су физички бивале измештене из старих у нове 
зграде.11

2.2. Приказ мреже јавних основних школа

Мрежу јавних основних школа чине 10 редовних основних школа (3 у граду и 7 у на-
сељеним местима), једна школа за ученике са сметњама у развоју и једна музичка школа.

Постојећа мрежа основних школа утврђена је Одлуком о мрежи основних школа 
са седиштем на територији Општине Бачка Паланка из 2013 године („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 19/2013). Преглед основних школа утврђен тренутно 
важећом одлуком о мрежи основних школа са бројем ученика који су похађали ове школе 
у школској 2012/2013. години, тренутним бројем ученика у школској 2018/2019. години и 
проценом испуњености новог критеријума који се односи на број ученика (најмање 480 
ученика) дат је у Табели 2.

Табела 2. Преглед школа са бројем ученика и одељења у школској 2012/2013 и 
2018/2019. години12

Назив школе Број 
ученика 
школске 

2012/2013

Број 
одељења 

шк.
2012/2013

Број 
ученика 
школске 

2018/2019

Број 
одељења 

шк. 
2018/2019

Припремно 
предшколски 

програм 
школске 

2012/2013
(број деце/број 

група)

Припремно 
предшколски 

програм 
школске 

2018/2019
(број деце/
број група)

И
сп

уњ
ен

ос
т 

кр
ит

ер
иј

ум
а 

бр
ој

а 
уч

ен
ик

а

1. Основна 
школа 
„Десанка 
Максимовић“ 
Б. Паланка

509 20 507 23 / / да

2. Основна 
школа „Вук 
Караџић“ 
Б. Паланка 
(укупно)
у Б. Паланци
у Нештину
у Визићу

1132

1096
26
10

44

40
2
2

1053

1025
25
3

44

41
2
1

13/2

/
8/1
5/1

5/1

/
5/1
/

да

3. Основна 
школа „Свети 
Сава“ Б. 
Паланка

716 28 752 32 / / да

11 Извор: http://www.osnovneskole.edukacija.rs/drzavne/backa-palanka, http://www.9maj.rs/o-skoli/2010, 
http://www.ekonomskabp.edu.rs/o-skoli, http://www.gimnazijabp.edu.rs/index.php/onama/ogimnaziji, http://
osdesankamaksimovic.bap.rs/o-skoli/istorijat, http://vukaros.edu.rs/index.php/skola/istorijat, http://1.el-
skolasvetisavabp.edu.rs/o-nama/nekada-i-sada, http://www.15oktobar.edu.rs/old/istorija.htm, http://www.
osbracanovakov.edu.rs/o-nama/tri-veka-nase-skole, http://www.osgajdobra.edu.rs, http://www.osobrovac.edu.rs, 
12 Извор: Одељење за друштвене делатности на основу података достављених од стране школа.
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4.Основна 
школа 
„Здравко 
Челар“ 
Челарево

343 16 324 16 49/2 28/2 не

5.Основна 
школа 
„Алекса 
Шантић“ 
Гајдобра-Н. 
Гајдобра
(укупно)
у Гајдобри
у Н. Гајдобри

234

164
70

16

9
7

222

149
73

16

9
7

40/2

31/1
9/1

25/2

17/1
8/1

не

6.Основна 
школа „Бранко 
Ћопић“ 
Младеново
(укупно)
у Младенову
у Карађорђеву

191

169
22

10

8
2

137

124
13

10

8
2

11/2

9/1
2/1

16/2

16/1
1/1

не

7.Основна 
школа „Жарко 
Зрењанин“ 
Обровац

253 13 220 12 37/2 28/2 не

8.Основна  
школа 
„Милета 
Протић“ 
Товаришево

234 13 198 12 19/1 19/1 не

9.Основна школа 
„Браћа Новаков“ 
Силбаш
(укупно)
у Силбашу
у Деспотову
у Парагама

468

251
169
48

26

14
8
4

407

245
135
27

27

14
9
4

49/4

22/2
14/1
13/1

41/4

20/2
14/1
7/1

не

10.Основна школа 
„15. октобар“ 
Пивнице

259 18 239 17 37/2 23/2 не

11.Основна  
школа„Херој 
Пинки“Б.Паланка

69 13 25 7 4/1 2/1 да

12.Школа за 
основно музичко 
образовање 
„Стеван Христић“ 
Бачка Паланка
(укупно)
у Б. Паланци
у Бачу

235

225
10

17

14
3

297

259
38

20

16
4

20/2

20/2
/

28/2

28/2
/

да
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• Основне школе од броја 1 до броја 10 обављају редовну делатност осно-
вног образовања и васпитања за све разреде од I до VIII разреда, с тим што 
школе под бројем: 2, 5, 6 и 9 имају и издвојена одељења ( школа под бројем 
2 у  издвојеним одељењима у Нештину и Визићу обавља делатност од I до 
IV разреда; школа под бројем 5 обавља делатност у издвојеном одељењу у 
Новој Гајдобри од I до VIII разреда; школа под бројем 6 обавља делатност у 
издвојеном одељењу у Карађорђеву од I до IV разреда; школа под бројем 9 
у издвојеном одељењу у Парагама обавља делатност од I до IV разреда, а у 
издвојеном одељењу у Деспотову од I до VIII разреда ).

• Настава на језицима националних мањина (словачки језик) остварује се у 
две основне школе- у ОШ „Браћа Новаков“ у Силбашу и у ОШ „15. окто-
бар“ у Пивницама. У овим основним школама школска документација, еви-
денције и јавне исправе (дневници рада, матичне књиге, ђачке књижице и 
сведочанства) воде се и на језицима националних мањина. У ОШ „Браћа 
Новаков“ у Силбашу у школској 2018/19. године 41 ученик у 6 одељења 
похађа наставу на словачком језику. У ОШ „15. октобар“ Пивнице у школ-
ској 2018/19. години 162 ученика у 9 одељења похађа наставу на словачком 
језику.

• У основним школама под редним бројем: 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 као изборни 
предмет изучава се Словачки језик са елементима националне културе.

• У основним школама под редним бројем: 1, 2, 3 и 4 као изборни предмет 
изучава се Мађарски језик са елементима националне културе.

• У основним школама под редним бројем 8, 9 и 10 као изборни предмет изу-
чава се Ромски језик са елементима националне културе.

• У основној школи под редним бројем 8 од школске 2011/12. године реализује 
се функционално основно образовање одраслих.

• Музичка школа обавља делатност основног музичког образовања и васпи-
тања, од  I до VI разреда у матичној школи у Бачкој Паланци и у издвојеном 
одељењу у Бачу, општина Бач.

• Основна школа „Херој Пинки“ бави се васпитањем и образовањем деце са 
сметњама у развоју. Од школске 2012/2013 године пружа и услугу додатне 
подршке, услуге процене способности детета, израду плана подршке; спе-
цифичне третмане: моторне стимулације, сензорне стимулације, стимула-
ције говорно-језичких функција, аудиолингвистичке вежбе, тифлолошки 
третмани, стимулација когнитивних функција, реедукација психомоторике, 
третман поремећаја понашања, социјалне вештине, практичне вештине, 
психолошки третман, саветодавно-инструктивни рад са родитељима, 
наставницима,васпитачима, учитељима....

• Припремно предшколске групе постоје у школама под редним бројем: 2 (у 
издвојеним одељењима), 4, 5 (у централној школи и у издвојеном одељењу), 
6 (у централној школи и у издвојеном одељењу), 7, 8, 9 (у централној школи 
и у издвојеним одељењима), 10, 11 и 12 (централна школа)

• На основу Табеле 2. примећујемо да је у вези са критеријумом минималног 
броја ученика неспорно егзистирање 3 основне школе у граду (школе под 
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бројевима 1, 2 и 3). Са мање од 480 ученика постоји 9 школа ( 2 у граду- 
школе под бројевима 11 и 12, 7 у насељеним местима- школе под бројевима 
4,5,6,7,8,9,10)

• Две градске школе са ученицима испод 480 су специјализоване школе, 
музичка школа и школа за образовање и васпитање деце са сметњама у раз-
воју, али имајући у виду њихову специфичну природу и делатност не доводи 
се у питање њихово гашење.

• Такође, Основна школа „15. октобар“ у Пивницама и Основна школа „Браћа 
Новаков“ у Силбашу су школе у којима се настава изводи на језику нацио-
налне мањине-словачком језику те ни ове две школе нису предмет разма-
трања за гашење обзиром на наведену специфичност иако су испод броја од 
480 ученика. 

2.3. Просторни распоред и удаљеност основних школа

На територији града школе су углавном равномерно распоређене. Музичка школа 
и основна школа за образовање деце са сметњама у развоју налазе се у самом центру 
града. Одређени број ученика основних школа станује на удаљености већој од 4 киломе-
тра (приградска насеља: Мајур и Телеп, насеља: Нештин, Визић, Карађорђево, Параге) 
и Општина за њих обезбеђује бесплатан превоз што је обавеза према члану 189. тачка 5. 
Закона о основама система образовања и васпитања. Ученици са Телепа и Мајура (при-
премно предшколски и 1-8 разред) путују у ОШ „Свети Сава“ у Бачкој Паланци, ученици 
из Парага (5-8 разред) путују у ОШ „Браћа Новаков“ у Силбашу, ученици из Карађорђева 
(5-8 разред) путују у ОШ „Бранко Ћопић“ у Младенову, ученици из Нештина и Визића 
(5-8 разред) путују у ОШ „Вук Караџић“ у Бачкој Паланци.

Табела 3. Међусобна удаљеност основних школа на територији општине Бачка 
Паланка13

р.б. школа 1. школа 2. међусобна 
удаљеност

1. ОШ „Бранко Ћопић“, Карађорђево ОШ „Бранко Ћопић“, Младеново 4,5 км
2. ОШ „Бранко Ћопић“, Карађорђево ОШ „Десанка Максимовић“, Б.Паланка 9,8 км
3. ОШ „Бранко Ћопић“, Младеново ОШ „Десанка Максимовић“, Б.Паланка 13,7 км
4. ОШ „Бранко Ћопић“, Карађорђево ОШ „Свети Сава“, Б. Паланка 10 км
5. ОШ „Бранко Ћопић“, Младеново ОШ „Свети Сава“, Б. Паланка 14 км
6. ОШ „Бранко Ћопић“, Карађорђево ОШ „Жарко Зрењанин“, Обровац 7,2 км
7. ОШ „Бранко Ћопић“, Младеново ОШ „Жарко Зрењанин“, Обровац 11,2 км
8. ОШ „Жарко Зрењанин“, Обровац ОШ „Милета Протић“, Товаришево 5 км
9. ОШ „Вук Караџић“, Визић ОШ „Вук Караџић“, Нештин 7 км

10. ОШ „Вук Караџић“, Визић ОШ „Вук Караџић“, Б. Паланка (преко Илока, 
Р. Хрватска) 12,5 км

11. ОШ „Вук Караџић“, Визић ОШ „Вук Караџић“, Б. Паланка(преко Новог 
Сада) 46,2 км 

12. ОШ „Вук Караџић“, Нештин ОШ „Вук Караџић“, Б. Паланка(преко Илока, 
Р. Хрватска) 8,2 км 

13 Извор: ЈП „Стандард“, Бачка Паланка



6. март 2019. године         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 7/2019 - страна 293  

13. ОШ „Вук Караџић“, Нештин ОШ „Вук Караџић“, Б. Паланка(преко Новог 
Сада) 39,5 км 

14. ОШ „Алекса Шантић“, Н. Гајдобра ОШ „Алекса Шантић“, Гајдобра 3,1 км
15. ОШ „Алекса Шантић“, Н. Гајдобра ОШ „Вук Караџић“, Б. Паланка 10,5 км
16. ОШ „Алекса Шантић“, Гајдобра ОШ „Браћа Новаков“, Силбаш 5,4 км
17. ОШ „Браћа Новаков“, Параге ОШ „Браћа Новаков“, Силбаш 5,4 км
18. ОШ „Браћа Новаков“, Деспотово ОШ „Браћа Новаков“, Силбаш 9,4 км
19. ОШ „Браћа Новаков“, Деспотово ОШ „15. октобар“, Пивнице 6,2 км
20. ОШ „Здравко Челар“, Челарево ОШ „Вук Караџић“, Б. Паланка 10,7 км

2.4. Уписна подручја основних школа

У граду Бачка Паланка постоје четири Месне заједнице: „Стари град“, „Центар“, 
„Дунав“ и „Братство“

 - У Основној школи „Десанка Максимовић“ Бачка Паланка уписују се деца са 
територије: Месне заједнице „Братство“ и Месне заједнице „Дунав“ и мањи 
број деце из Месне заједнице „Центар“;

 - У Основној школи „Вук Караџић“ Бачка Паланка уписују се деца са територије 
Месних заједница „Стари град“, „Центар“ и „Дунав“;

 - У Основној школи „Свети Сава“ Бачка Паланка уписују се деца са територије 
Месних заједница „Центар“ и „Дунав“, дела Месне заједнице „Братство“ и при-
градских насеља Телеп и Мајур

У сваком од 13 села постоји основна школа коју похађају ученици места у коме 
имају пребивалиште, с тим што су основне школе  у Карађорђеву, Парагама, Визићу и 
Нештину издвојена одељења школа и имају само групу са припремно предшколским 
програмом и разреде 1-4, дакле ученици од 5. до 8. разреда су путници и похађају мати-
чне школе у Младенову, Силбашу и Основну школу „Вук Караџић“ у Бачкој Паланци.

Основну школу „Херој Пинки“ у Бачкој Паланци- школу за децу са сметњама у 
развоју и децу којој је потребна додатна подршка похађају, према процени надлежних 
служби, ученици са територије целе општине Бачка Паланка.

Школа за основно музичко образовање „Стеван Христић“ у Бачкој Паланци једина 
је музичка школа на територији општине Бачка Паланка те зато уписује ученике са тери-
торије целе општине.

2.5. Анализа кретања броја ученика првог разреда, укупног броја ученика и броја 
одељења у претходне четири школске године (2014/15-2017/18. година)

У циљу анализе тренда кретања броја ученика првог разреда и укупног броја ученика у 
претходне 4 школске године (2014/15-2017/18. година) прикупљени су одговарајући по-
даци приказани у Табели 4.



294 страна - Број 7/2019        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА       6. март 2019. године

Табела 4. Приказ броја ученика и броја одељења у тренутно важећој мрежи основ-
них школа14

Назив школе

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

број 
првака

број 
ученика/ 
одељења

број 
првака

број 
ученика/ 
одељења

број 
првака

број 
ученика/ 
одељења

број 
првака

број 
ученика/ 
одељења

1. Основна школа 
„Десанка Максимовић“ 
Б. Паланка

63 517/20 62 505/21 61 510/22 70 510/23

2. Основна школа „Вук 
Караџић“ Б. Паланка 
(укупно)
у Б. Паланци
у Нештину
у Визићу

136

131
4
1

1164/45

1135/41
20/2
9/2

155

141
11
3

1171/46

1136/42
26/2
9/2

136

129
7
/

1164/45

1132/42
26/2
6/1

155

148
6
1

1171/46

1140/43
28/2
3/1

3. Основна школа „Свети 
Сава“ Б. Паланка 105 756/30 93 771/32 105 756/30 94 770/32

4.Основна школа 
„Здравко Челар“ 
Челарево

49 354/16 31 351/16 49 354/16 31 351/16

5.Основна школа 
„Алекса Шантић“ 
Гајдобра-Н. Гајдобра
(укупно)
у Гајдобри
у Н. Гајдобри

23

16
7

225/16

161/9
64/7

34

20
14

227/16

160/9
67/7

32

27
5

235/16

166/9
69/7

25

13
12

223/16

148/9
75/7

6.Основна школа 
„Бранко Ћопић“ 
Младеново(укупно)
у Младенову
у Карађорђеву

20

18
2

160/10

144/8
16/2

16

12
4

152/10

135/8
17/2

23

20
3

148/10

136/8
12/2

22

18
4

145/10

131/8
14/2

7.Основна школа „Жарко 
Зрењанин“ Обровац

27 253/13 29 253/13 25 224/12 24 230/13

8.Основна  школа 
„Милета Протић“ 
Товаришево

28 229/13 28 234/13 16 212/13 27 216/13

9.Основна школа „Браћа 
Новаков“ Силбаш
(укупно)
у Силбашу
у Деспотову
у Парагама

58

28
18
12

482/27

267/15
174/8
41/4

52

29
17
6

469/28

262/15
168/9
39/4

47

23
15
9

467/28

273/15
153/9
41/4

36

18
12
6

438/28

262/15
143/9
33/4

10.Основна школа „15. 
октобар“ Пивнице

39 270/18 26 263/18 29 243/18 35 250/18

11.Основна  школа 
„Херој Пинки“Б.Паланка

2 48/11 1 49/10 4 32/9 3 41/10

14 Извор: Одељење за друштвене делатности на основу података достављених од стране школа.
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12.Школа за основно 
музичко образовање 
„Стеван Христић“ Бачка 
Паланка
(укупно)
у Б. Паланци
у Бачу

63

59
4

288/19

244/16
24/3

64

58
6

300/20

174/17
26/3

57

50
7

303/20

174/17
29/3

51

43
8

296/20

261/16
35/4

Из наведене Табеле евидентно је да је у протеклом четворогодишњем периоду у 
школама у граду (школе под редним бројевима 1,2 и 3) промена укупног броја ученика 
школе била +/- 1 до 2%. Број одељења пратио је ту промену (иако имамо примере за 1% 
мањег укупног броја ученика али пораст броја одељења што је оправдано због пораста 
броја ученика који се образују по ИОП- индивидуалном образовном плану, те су у том 
смислу при формирању одељења бројчано важили за 2, односно 3 ученика у одељењу).

Школа под редним бројем 2. има издвојена одељења у два мања насељена места. 
У насељеном месту Нештин евидентан је пораст броја ученика док број одељења (20-28 
ученика,2 комбинована одељења) остаје исти. У насељеном месту Визић евидентан је 
пад броја ученика као и одељења (9-3 ученика, 2 односно 1 комбиновано одељење). У 
случају ове школе тј. њених издвојених одељења посебно морамо нагласити важност 
очувања истих из следећег разлога: насељена места Нештин и Визић налазе се на међу-
собној удаљености од 7км друмским саобраћајем који је недовољно развијен, и при том, 
из Бачке Паланке се до оба места долази преласком преко државне границе са Илоком, 
односно преласком преко територије Републике Хрватске. Обзиром да су у издвојеним 
одељењима деца припремно предшколског узраста и деца нижих разреда основне школе, 
било би изузетно неповољно усмерити их на путовање из једног у друго место или преко 
границе до матичне школе, а то би и значајно допринело сигурном исељавању млађег 
живља из два насељена места која су већ са значајно малим бројем становника.

Школа за образовање ученика са потешкоћама у развоју и музичка школа (редни 
број 11 и 12 у Табели) не бележе велике промене у броју укупног броја ученика, а и свака 
промена праћена је и променом броја одељења.

Школе под редним бројем 9 и 10 имају двојезичну наставу (одељења у којима се 
настава одвија на српском и одељења у којима се настава одвија на словачком језику, с 
тим што се у издвојеним одељењима школе под бројем 9 настава изводи искључиво на 
српском језику). У посматраном четворогодишњем периоду у обе школе је евидентан пад 
укупног броја ученика за око 8%, као и броја ђака првака.

Школе под редним бројем 5 и 6 имају и по једно издвојено одељење. У случају ове 
две школе број ученика незнатно варира док је број одељења у протекле четири школске 
године исти. У случају обе школе неопходно је сачуваати постојање издвојених одељења 
јер је то једини начин да се сачува и опстанак самих места, односно да се спречи одлив 
младих људи из истих.

Основне школе под редним бројем 7 и 8 налазе се на међусобној удањености од 
5 километара. Број ученика незнатно варира, а број одељења је непромењен. Опстанак 
обе школе у местима је важан због међусобне удаљености али и даљег развоја ова два 
насељена места.
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2.6. Просторни и кадровски капацитети основних школа

У Табели 5. налази се приказ неколико основних података у вези просторног и 
кадровског капацитета основних школа на територији Општине Бачка Паланка.

Табела 5. Приказ просторних и кадровских капацитета школа, стање у школској 
2017/18 години15

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

1.ОШ“Десанка 
Максимовић“ Б. 
Паланка

1996. 2.200 1100 517 48,9 501 47,88

2. ОШ “Вук 
Караџић“ 
Б. Паланка

1981. 6.200 717 1171 76 1126 81

2а. ОШ “Вук 
Караџић“ 
Нештин

1850. 418 / 26 (припадајући 
број 

матичној шк)

28 (припадајући 
број 

матичној шк)

2б. ОШ “Вук 
Караџић“
 Визић

1998. 124 / 9 (припадајући 
број 

матичној шк)

3 (припадајући 
број 

матичној шк)

3. ОШ  „Свети 
Сава“ 
Б. Паланка

крај 17. 
почетак 
18. века

1.810,17 /
(користе 

салу ОШ“Х.
Пинки“)

771 58,7 747 59,969

4.ОШ„Здравко 
Челар“ 
Челарево

1986. 3.173,73 1.211,64 351 47,48 344 46,63

5.ОШ „Алекса 
Шантић“ 
Гајдобра

изгр. 
1906.
догр. 
1972.

2.401 / 161 36,41 160 38,44

5а.ОШ„Алекса 
Шантић“ Нова 
Гајдобра

после 2. 
св. рата,

догр. 
1972.

724 269 67 (припадајући 
број 

матичној шк)

75 (припадајући 
број 

матичној шк)

6.ОШ „Бранко 
Ћопић“ 
Младеново

1988. 1.934 / 151 25,40 145 25,66

6а.ОШ„Бранко 
Ћопић“ 
Карађорђево

1930. 217 / 17 (припадајући 
број 

матичној шк)

14 (припадајући 
број 

матичној шк)

7.ОШ „Жарко 
Зрењанин“ 
Обровац

1961. 2.000 1.060 253 32,90 224 33,19

8.ОШ „Милета 
Протић“ 
Товаришево

1946. 3.650 1.000 234 40,63 216 38,098

15 Извор: Одељење за друштвене делатности, на основу података достављених од стране школа
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9.ОШ „Браћа 
Новаков“ 
Силбаш

половина 
20. века

1.350 800 469 61,20 437 62

9а.ОШ „Браћа 
Новаков“ 
Деспотово

половина 
20. века

720 / 168 (припадајући 
број 

матичној шк)

143 (припадајући 
број 

матичној шк)

9б.ОШ „Браћа 
Новаков“ 
Параге

половина 
20. века

350 / 39 (припадајући 
број 

матичној шк)

33 (припадајући 
број 

матичној шк)

10.ОШ „15. 
октобар“ 
Пивнице

1966. 2.244 850,25 263 46,06 243 43,05

11. ОШ „Херој 
Пинки“ Бачка 
Паланка

школа 
нема 

податак, 
догр. 
1975.

1.034 200 49 37 32 36

12.ШОМО 
„Стеван Христић“ 
Бачка Паланка

1998. 900 / 300 32 303 29,68

12а.ШОМО 
„Стеван 
Христић“ Бач

1978. 160 / 26 (припадајући 
број 

матичној шк)

35 (припадајући 
број 

матичној шк)

На основу изнетог приказа просторних и кадровских капацитета школа, при-
купљених и ажурираних у току школске 2017/2018. године, може се закључити следеће:

Просторни капацитети свих школа, у смислу површине самих зграда, задовоља-
вајући су у односу на број ученика који похађају школе.

Школе под редним бројем 2а, 2б, 6а, 9б. немају сале за физичко васпитање. У тим 
школама настава је организована за ученике нижих разреда, те се у сврху сале користе 
учионице и дворишни простор школе.

Школа под редним бројем 5. такође нема салу за физичко васпитање, а у функцији 
исте користи се адаптирана подрумска просторија.

Школа под редним бројем 3. за наставу физичког васпитања користи салу школе 
под редним бројем 11. од које је удаљена неколико метара.

Изградња фискултурне сале у школи под редним бројем 6. планира се на основу 
потписаног Протокола о сарадњи између Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије, ЈУП истраживање и развој доо и Општине Бачка Паланка, 
a изградња фискултурне хале за школу под редним бројем 9а планирана је Одлуком о 
првом ребалансу буџета Општине Бачка Паланка за 2018. годину.16

Школе под бројем 12 и 12а сходно својој делатности немају потребу за фискултур-
ном салом.

16 Извор: Одука о првом ребалансу буџета Општине Бачка Паланка („Сл. лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 21 од 24.7.2018. године)
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3. План развоја мреже јавних основних школа

План развоја мреже јавних основних школа у предстојећем осмогодишњем пери-
оду везује се за податке о броју рођене деце на територији општине Бачка Паланка. Из 
података о укупном броју уписаних ученика првог разреда у општини, са временским 
померањем од седам година, могуће је уочити однос броја рођене деце и броја деце која 
касније бивају уписана у школе на територији општине. Овде је реч о релативно гру-
бим проценама имајући у виду да је за детаљније анализе потребно пратити миграционе 
токове као и друге трендове који утичу на везу броја рођене деце на територији општине 
и броја ученика који ће бити уписани у основне школе на истој територији.

3.1. Број рођене деце и броја ученика првог разреда

У Табели 6. приказани су подаци о кретању броја деце рођене на територији 
општине Бачка Паланка у претходном периоду и кретању ученика који се уписују у први 
разред основних школа. Анализиран је период од  1998. године до 2017. године у вези 
са бројем рођене деце и период од школске 2005/2006. до 2017/2018. године у вези броја 
ученика првог разреда основних школа са прогнозом броја првака до школске 2024/2025. 
године.

Табела 6. Приказ броја рођене деце и броја уписаних првака седам година касније

Календарска 
година

Укупан број 
рођене деце 17

Полазак у школу - седам година 
касније, 

Школска година

Број уписаних првака 
седам година касније18

1998 599 2005/06 515
1999 554 2006/07 506
2000 557 2007/08 558
2001 594 2008/09 545
2002 613 2009/10 578
2003 636 2010/11 623
2004 610 2011/12 575
2005 556 2012/13 516
2006 545 2013/14 526
2007 546 2014/15 550
2008 548 2015/16 524
2009 529 2016/17 497
2010 493 2017/18 485
2011 474 2018/19 458
2012 460 2019/20 прогноза- 450
2013 420 2020/21 прогноза- 410
2014 456 2021/22 прогноза- 440
2015 463 2022/23 прогноза- 450
2016 491 2023/24 прогноза- 480
2017 474 2024/25 прогноза- 460

17 Извор: Природно кретање становништва 1961-2016. РЗС ДЕВИНФО Статистика 
18 Извор: Одељење за друштвене делатности на основу података достављених од стране школа
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Из Табеле 6 видимо да је просечан број рођене деце у периоду 1998. до 2005. изно-
сио 589 док је просечан број уписаних ученика у први разред седам година касније, дакле 
у периоду школских година 2005/2006. до 2012/2013. износио 552.

Уколико посматрамо нешто дужи период од 1998. до 2010. године, просечан број 
рођене деце износио је 567 док је просечан број ученика уписаних у први разред седам 
година касније, дакле у периоду школских година 2005/2006. до 2017/2018. износио 538.

Гледајући и ужи и шири временски интервал очигледно је да долази до мањег 
одступања између броја рођене деце и броја уписаних у први разред на истој територији 
и то у корист броја рођене деце у односу на број уписане. Обзиром на развој индустрије 
и пољопривреде, као и на ширење мреже предшколске установе на насељена места, за 
очекивати је да ће и у наредном, осмогодишњем периоду, број деце уписане у први раз-
ред основних школа бити сразмеран тренду уоченом у претходном периоду. У случају 
гашења школа у мањим сеоским срединама, за очекивати је да ће негативни тренд броја 
рођене па самим тим и броја деце уписане у први разред основне школе бити у порасту.

4. Закључак

План развоја јавних основних школа на територији општине Бачка Паланка засно-
ван је на анализи података обрађених овим Елаборатом. 

На основу анализе, у наредних осам година, не би требало доћи до битније измене 
броја ученика основних школа у односу на тренутно важећу мрежу основних школа у 
општини Бачка Паланка.

У том смислу, не постоји потреба за оснивањем нових школа, али се не доводи 
у питање ни опстанак основних школа на територији општине. Такође, због специфи-
чности насељених места, од виталне важности је и очување свих  постојећих издвојених 
одељења основних школа.

4.1. Развој мреже основних школа у наредних осам година

План развоја мреже јавних основних школа у наредних осам година заснива се на 
следећим констатацијама и закључцима:

• На основу свих релевантних параметара, одговорно и доследно ће се радити 
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 одго-
варајућег узраста за стицање основног образовања у два образовна циклуса, 
у складу са географским, демографским, културним, економским, еколош-
ким и другим карактеристикама локалне средине.

• Имајући у виду урбанизованост и насељеност појединих градских и при-
градских подручја и наставак стамбене изградње у њима може се очекивати 
да ће поједини делови града бити измењени у односу на садашњи распоред и 
структуру становништва што ће имати утицај на број деце стасале за упис у 
први разред основних школа па тиме и евентуалну потребу за проширењем 
капацитета односно реновирањем појединих објеката одређених основних 
школа. Ипак, нема наговештаја да ће бити потребна изградња нових школа 
у наредном осмогодишњем периоду. 
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• Посебна пажња посветиће се ревитализацији сеоских подручја са ниском 
стопом природног прираштаја. Постојање основне школе у овим местима 
(Челарево, Нова Гајдобра, Гајдобра, Силбаш, Параге, Деспотово, Пивнице, 
Младеново, Карађорђево, Обровац, Товаришево, Визић и Нештин) од витал-
ног је значаја за очување и евентуални пораст броја житеља. У случају уки-
дања било које од ових школа, односно издвојених одељења, значајно би 
допринело осипању становништва из ових насељених места. 

Нарочиту пажњу, у том смислу, треба посветити издвојеним одељењима (при-
премно предшколско и 1.-4. разред) која функционишу у местима Нештин и Визић, 
узевши у обзир узраст ученика ове школе који би, евентуалним гашењем ових издвоје-
них одељења, били доведени у ситуацију да школовање наставе у Бачкој Паланци, а то 
би подразумевало и свакодневни прелазак ученика превозом преко државне границе са 
Републиком Хрватском.

Такође, у насељеним местима Параге и Карађорђево, настава у издвојеним 
одељењима је организована ја само за ученике припремно предшколског програма и 
ученике од 1. до 4. разреда. Ученици 5.-8. разреда путују у школе у Силбашу односно 
Младенову. Ни ова издвојена одељења не могу бити предмет гашења из разлога узраста 
деце као и опстанка самих села.

Школе у Силбашу и Пивницама су двојезичне тј. настава се одвија на српском и 
словачком језику што је неопходно узевши у обзир заступљеност деце припадника сло-
вачке националне заједнице.

Школе у Челареву, Новој Гајдобри, Гајдобри, Деспотову, Младенову, Обровцу и 
Товаришеву, селима која су у развоју, успешно функционишу и имају претежно стаби-
лан и константан број деце. Њиихово постојање oправдано је у смислу даљег развоја тих 
сеоских средина.

Школа за основно музичко образовање једина је школа тог типа на територији 
општине Бачка Паланка, има издвојено одељење у Бачу, општина Бач, и има константан 
број деце и услове за рад.

Основна школа „Херој Пинки“ у Бачкој Паланци, поред наставе за децу са сме-
тњама у развоју од припремно предшколског узраста па до завршетка основношколског 
програма,једина је школа овог типа на територији општине Бачка Паланка. Такође од 
школске 2012/13. године пружа услугу додатне подршке (процене способности детета, 
израда плана подршке)и специфичних третмана (моторна стимулација, сензорна стиму-
лација, тифлолошки третмани, третман поремећаја понашања, социјалне и практичне 
вештине, групне логопедске вежбе, групне психомоторне вежбе и др.). 

• У циљу доступности основног образовања за особе са сметњама у развоју, 
поред општих услова, морају се осигурати и посебни услови, као што су: 
обезбеђивање превоза када су школе на већој  удаљености (превоз је сваке 
школске године обезбеђен за све ученике од 5-8. разреда који путују у школе: 
из Парага у Силбаш, из Карађорђева у Младеново и из Нештина и Визића у 
Бачку Паланку, као и за ученике из приградских насеља Мајур и Телеп који 
путују у Бачку Паланку), физичка доступност простора односно приступач-
ност у којима се одвија васпитно-образовни рад, обезбеђивање техничких 
помагала, могућност коришћења адаптираних информационо-комуника-
тивних средстава и учења на даљину, помоћ персоналног асистента.
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• Активно ће се пратити упис ученика у први разред основних школа и пре-
лазак у пети разред на нивоу школа и територији општине. Ангажовањем 
надлежних органа, Школске управе Нови Сад и школа радиће се на пре-
венцији осипања и решавању конкретних случајева прекидања школовања. 
Потребно је системско праћење деце која су изван образовног система и 
правовремено обезбеђивање додатне образовне и социјалне подршке увек 
када је то потребно.

• Сви прикупљени подаци морају се водити рашчлањено да би се омогућиле 
целовите анализе које ће показивати доступност, ефикасност и квалитет 
образовања (како изгледа образовање у специфичним подгрупама, нпр. на 
селу, у сиромашним породицама, за ромску децу, децу са сметњама у раз-
воју итд...)

• Мање, сеоске школе као и издвојена одељења школа при селима, неопходно 
је сачувати иако у одређеним местима не одговарају у потпуности стандар-
дима. Гашење школа у овим срединама засигурно би допринело негативним 
демографским трендовима у локалној средини јер је више пута доказано у 
пракси да када место остане без школе брзо остане и без становништва.

• Потребно је сачувати и додатно оснажити школу за специјално образовање 
деце јер је једина таква на територији општине и оправдала је сврху свог 
постојања.

• У наредном периоду активно ће се пратити и развојни програми и пројекти 
везани за основно образовање на нивоу државе и континуирано ће се ана-
лизирати друштвено економска и демографска кретања на територији 
општине Бачка Паланка. 

• Због примене Закона о финансијској подршци породици са децом („Сл. гла-
сник РС“, бр. 113/2017 и 50/2018) односно Члана 24 став 8 и 9 и Члана 25 став 
6 којима су регулисана права, обавезе и разлози обуставе на право финан-
сијске подршке породици у смислу родитељског додатка, као и Члана 26 
став 6,7,8 и 11 којима су регулисана права, обавезе и разлози обуставе на 
право у смислу остваривања права на дечији додатак, очекује се редован 
упис као и редовно похађање припремно предшколског програма и основ-
ношколског образовања на територији општине.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина  Бачка Паланка
Општинска управа 
Општине  Бачка Паланка
Одељење за друштвене делатности
Бачка Паланка
Тел. 021/2101-119
Број: IV-04-6-1/2018-70
Дана: 19. новембра 2018. године

Руководилац 
Одељења за друштвене делатности

Мирослава Шолаја, с.р.
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На основу члана 33. став. 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне 
покрајине Војводине („Спужбени гласник РС“, број: 99/09, 67/2012 - Одлука Уставног 
суда 1Уз 353/2009), члана 32. тачка 22, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број: 37/2014), а у вези с чланом 104. 
став 5. и чланом 185. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“, број: 88/2017, 27/2018 - др. закони),

Покрајинска влада, на седници одржаној 6. марта 2019. године, д о н е л а  ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Д а ј е  с е  с а г л а с н о с т  на Одлуку о мрежи јавних основних школа 
са седиштем на територији Општине Бачка Паланка, број: II-61-4/2019 од 30. јануара 
2019. године, коју је донела Скупштина Општине Бачка Паланка, на седници одржаној 
30. јануара 2019. године.

I I

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
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