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104.
На основу члана 104. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.

гласник.РС“,број 88/2017) ,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), члана 37. тач. 10. Статута општине Лапово („Сл. Гласник“
општине Лапово 2/19), на седници одржаној дана  27.03.2019. године доноси

О Д Л У К У
О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА 

Члан 1.
Одлуком о мрежи јавних основних школа утврђује се број и просторни распоред јавних
основних школа на територији општине Лапово, (у даљем тексту:мрежа школа).

Члан 2.
Просторни распоред јавне основне школе  је просторно подручје с којег се  ученици
уписују у јавну основну школу (у даљем тексту:школа), на основу пребивалишта,односно
боравишта .

Члан 3.
Основно образовање и васпитање на територији општине/града остварује се у: једној
основној матичној школа и два издвојена одељења за образовање ученика узраста од првог
до четвртог,односно осмог 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 Лапово
чине:

- Матична школа – Основна школа „Светозар Марковић“ Лапово, ул. Косовских
јунака бр.10, централни објекат - у два образовна циклуса (4+4 разреда)

- Издвојена одељења: - Одељак III  Основне школе у Лапову, ул. Карађорђева 
бр.139- један образовни циклус (4 разреда ),

                                    - Одељак IV   Основне школе у Лапову, ул. Солунска 
бр.113 - један образовни циклус(4 разреда );

После завршетка четвртог разреда ученици из издвојених  одељења школовање од петог до
осмог разреда настављају у Основној школи „Светозар Марковић“ Лапово, ул. Косовских
јунака бр.10

Члан 5.
Саставни део ове одлуке чини  Елаборат о плану развоја  мреже јавних основних школа са
седиштем на територији општине/града за период од 2019. до 2026. године.

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном

гласнику“ општине Лапово.
Члан 7.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о мрежи образовно
васпитних установа на подручју општине Лапово 020-256/19-I-04 од 18.12.2019.године.

Члан 8.
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Ова одлука објављује се  у „Службеном гласнику“ општине Лапово, по добијању
сагласности Министарства  просвете,науке  и технолошког развоја, а ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020- 91 /19- I-04 
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ЕЛАБОРАТ О ПЛАНУ РАЗВОЈА МРЕЖЕ ЈАВНИХ
ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ ЛАПОВО
2019-2026.год.

Датум: 27.03.2019.године
У Лапову
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1. Увод

Циљ израде овог Елабората је да буде стручна и информациона подлога за
доношење Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији ЈЛС. 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 Стратегијом развоја образовања и васпитања у Републици Србији до
2020 године.

На основу члана 104. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/17) 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. Истовремено је
почео да тече рок од годину дана, дефинисан чланом 198 став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17), у коме јединица
локалне самоуправе, међу којима и општин Лапово, 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 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. Ово је веома важно нагласити јер у суштини
значи да акт није само попис тренутног стања јавних установа на територији општине
Лапово, 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 одређене јединице локалне самоуправе. Овде се ствара
могућност да се акт о мрежи јавних предшколских установа и акт о мрежи јавних
основних школа повежу са другим важним развојним документима општине Лапово.

1.1 Правни основ
Правни основ за доношење Одлуке за одлуке о мрежи образовно-васпитних

установа на подручју општине Лапово садржан је у важећом прописима:
- 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 предшколском образовању и васпитању (“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

васпитања (“Службени гласник РС” број 107/12);
- Закон о националним саветима националних мањина (“Службени гласник РС”

број 72/2009); 
- Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која

обавља делатност основног образовања и васпитања (“Службени гласник РС”
број 36/15, 72/15); 

- 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);

- Стручно упутство о формирању одељења и начину финансирања у основним и
средњим школама за школску 2017/18.годину,Министарства просвете, науке и
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технолошког развоја Републике Србије, број: 451-02-1859/2017-01 од 22.06.2017.
године.

1.2 Извор података

Приликом израде Елабората, коришћени су следећи подаци и документација:
надлежних служби општинске Управе Лапово, Дома здравља Лапово, Стратегије одрживог
развоја општине Лапово, предшколске установе и основне школе на територији општине
Лапова, Републичког завода за статистику, Пописа становништва 2011. годинеи других
институција, организација и извора.

1.3 Критеријуми и принципи акта о мрежи јавних основних школа
Развојни план мреже доноси Скупштина општине Лапово и њиме 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 уважава принципе једнаког права, доступности, ефикасности и
ефективности истовремено а све у складу са географским, демографским, културним,
економским, еколошком и другим карактеристикама општине Лапово.

1.4 Обавезе и поступак који је спровела општина Лапово

Ступањем на снагу Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних
предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа, 27.03.2018. године, почели
су да теку рокови за извршење обавезе јединица локалне самоуправе, који је прописан
чланом 198. став 3. Закона.

Решењем Општинског већа општине Лапово, формирана је Радна група за израду
Елабората о плану развоја мреже јавних основних школа на територији опшштине Лапово,
бр.020-211/18-04 у саставу: Бобан Јовановић – Председник и чланови: Светлана Петровић,
Милена Јовановић, Татјана Милетић и Зорица Миличић, чији је задатак да изради Нацрт
Елабората о плану развоја јавних основних школа на територији општине Лапово у складу
са Уредбом о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и
акта о мрежи јавних основних школа.

Елаборат је израђен на основу тренда природног прираштаја као и имиграционих
кретања у општини Лапово, за јавне основне школе за период од четири, односно осам
година.

2. Профил општине 

2.1. Географски подаци

Општина Лапово налази се у централном делу Републике Србије, у северозападном
делу Шумадијског округа коме административно припада. Са укупном површином од
5.522 ха, чини 2,3% укупне површине Шумадијског округа, представљајући, по величини,
његову најмању општину. Целокупна дужина границе Општине износи 40 км. Сама
Општина окружена је са јужне стране општином Баточина, источне, општином Свилајнац,
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северне, општином Велика Плана, док се са западне стране граничи са општином Рача. У
састав општине Лапово улазе свега два насеља: варошица Лапово и истоимено село. 

Општина Лапово се
налази на 107 м надморске
висине и лежи у средишњем
делу тока Велике Мораве,
између њених притока, река
Раче и Лепенице, на прелазу
алувијалне равни ове реке у
ниско побрђе крајњих изданака
планине Рудник. 

Са становишта климатских карактеристика, општину Лапово одликује умерено-
континентална клима – релативно хладне зиме, јесени незнатно топлије од пролећа и
умерено топла лета. 

Општина Лапово смештена је на месту где се од тзв. Великоморавског пута
меридијанског правца (С–Ј) одвајају упореднички путеви, долинама река Лепенице и Раче.
Наведеним природним правцима воде врло значајне комуникације – уздужна, железничко-
друмска удвојена Балканска магистрала као и лепеничка и рачанска трансверзала у облику
железничко-друмске, односно друмске комуникације. Прва од наведених комуникација
која се пружа долином Велике Мораве, од давнина је имала велики значај. Данас се јавља у
виду модерног аутопута Е-75 у дужини од 8,7 км на територији лаповске општине, као и у
облику међународне железничке пруге Београд - Скопље - Атина у дужини од 8,5 км и са
железничким чвором управо на територији Oпштине. 

Поред ових, важне саобраћајнице представљају трансверзални комуникациони
правци долинама Лепенице и Раче, који повезују Општину са Крагујевцем и Краљевом,
односно Тополом, Аранђеловцем и Лазаревцем који, преко суседног Марковца, спаја
Лапово са Ибарском магистралом. На другој страни, према истоку, општина Лапово је
свилајначким путем повезана са Ресавом. 

Постојеће саобраћајнице, уз близину тока Велике Мораве, указују да општина
Лапово има изузетно повољан геостартешки положај који се огледа у доброј повезаности
са осталим деловима Републике Србије. 

Удаљеност Општине од града Крагујевца износи 31 км, од града Београда 106 км,
од града Ниша 129 км, од општине Краљево 82 км, од општине Рача 12 км, од општине
Велика Плана 21 км, од општине Свилајнац 10 км, од општине Јагодина 29км.

2.2 Демографски подаци

Број становника, стање и тенденције

Демографски гледано општина Лапово спада у групу мањих општина у којој према
попису из 2011. године живи 7.837 становника. Према упоредним подацима са последњих
пет пописа, број становника Oпштине константно опада од 1981. године. Те године
забележен је највећи број становника – 9.631. У односу на попис из 2002. године десио се
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пад од 391 становника, односно 4,75%. У поређењу са просеком на нивоу Републике
Србије (4,15%), овај пад је нешто већи и указује на озбиљну депопулацију Општине. Ова
негативна тенденција се, нажалост, наставља. Према проценама Републичког завода за
статистику у општини Лапово је у 2015. години било 7.466 становника, што је за 371 мање
него у 2011. Поред природне депопулације, уочљива је и миграција становништва према
већим привредним центрима, пре свега оним у окружењу.

Табела 1: Број становника општине Лапово, 1971/2011.

Година 
пописа      

Институционалне јединице

Република Србија Општина Лапово 

1971 8.446.591 9.156

1981 9.313.677 9.631

1991 7.595.636 9.480

2002 7.500.031 8.228

2011 7.186.862 7.837 

Када је број становника по насељима у питању, у варошици Лапово живи 7.143, а у
селу Лапово 694 становника, што нам говори да је у Општини доминантније урбано
становништво (91,14%), у односу на рурално 8,86%.

Старосна структура становништва

Табела испод показује нам да су у становништву општине Лапово доминантније
старије старосне групе. Деце до 14 година је 1.052 (13,42%), младих, узраста 15-29 година
– 1.824 (16,09%), одраслих узраста 30-49 година – 2.965 (26,15%), одраслих 50-64 година –
2.949 (26,01%). Старих лица (65 и више година) има укупно 1.912, што чини 16,87%
укупне популације. Стара лица, дакле, чине шестину становништва. Највише је особа 70-
74 година старости – 627 (5,53% укупне популације), док је 590 особа старих 75-79 година
(5,20% укупне популације). Такође, приметно је већи број старих жена у односу на
мушкарце, у свим старосним категоријама старих лица.

На основу наведених података може се закључити да старосна структура Општине
није најповољнија због значајног процента старијег становништва којег има више него
деце (до 14 година старости), а више и од младих становника (15-29 година старости). 

Табела 2: Структура становништва према старости и полу, попис 2011.

Насељ
е Пол Укупно

Старост

0–4 5–9
10–
14

15–
19

20–
24

25–
29

30–
34

35–
39

40–
44

45–
49

50–
54

55–
59

60–
64

65–
69

70–
74

75–
79

80–
84

85+

Лапов
о

 

 

С 7837 317 356 379 465 495 449 492 504 515 516 597 695 568 391 383 346 237 132

М 3832 170 186 182 227 242 232 273 269 251 268 303 345 280 170 165 145 80 44

Ж 4005 147 170 197 238 253 217 219 235 264 248 294 350 288 221 218 201 157 88

град

 

 

С 7143 288 328 347 420 457 405 445 465 468 470 546 628 520 355 339 324 220 118

М 3504 156 170 165 204 225 209 244 251 230 243 281 315 254 156 149 137 77 38

Ж 3639 132 158 182 216 232 196 201 214 238 227 265 313 266 199 190 187 143 80

село

 

 

С 694 29 28 32 45 38 44 47 39 47 46 51 67 48 36 44 22 17 14

М 328 14 16 17 23 17 23 29 18 21 25 22 30 26 14 16 8 3 6

Ж 366 15 12 15 22 21 21 18 21 26 21 29 37 22 22 28 14 14 8
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Просечна старост становништва износи 43,4 године, што је више од републичког
просека који износи 42,2 године. Очекивани животни век деце рођене 2010-2012. је у
случају мушке деце 72,75 година, што је више него на републичком нивоу (72,22), а у
случају женске деце 73,29, што је мање него на републичком нивоу (77,29).

Полна структура

Полна структура становништва је релативно добра, с обзиром да, према попису из
2011, у Општини живи 3.834 мушкараца (48,92%) и 4.005 жена (51,08%), што говори да је
популације полно уједначена. Жене су доминантније у популацији старих лица, 

нарочито у категорији 80 и више година, где их има скоро дупло више него мушкараца. 

Природни прираштај

Природни прираштај у општини Лапово је -10 (стопа наталитета 5 а морталитета
15). Стопа демографског пражњења 2002-2010. године је -2,22. Лапово, дакле има
негативан природни прираштај, и то је један од главних демографских проблема Општине.

Домaћинства и породице

У општини Лапово је на последњем попису регистровано укупно 2.455
домаћинстава – 2.217 градских и 238 сеоских, са просечним бројем чланова од 3.19.
Највећи број домаћинстава, њих 537 има 2 члана (21,87%), док је готово истоветан број
самачких домаћинстава, чак 518, односно 21,10%.

Табела 3: Домaћинства, према броју чланова, попис 2011.

Број чланова Укупн
о

Са 1
члано

м 2 3 4 5

6 и
више

чланова

Просечан
бр.

чланова

Број 
домаћинстава

2455 518 537 420 408 286 286 3,19

У Општини је на попису 2011. регистровано 2.327 породица, од чега 1.114 брачних
парова са децом (47,87%), а чак 718 брачних парова без деце (30,85). Самохраних мајки је
262, а очева 106. Подаци показују да брачни и ванбрачни парови без деце чине скоро
трећину свих породица у Општини, што је забрињавајући податак.

Табела 4: Породице према типу, попис 2011.

Укупно

Тип породице

брачни 
пар без

деце

ванбра-
чни пар

без
деце

брачни

пар са
децом

ванбра-
чни пар

са
децом

мајка
са

децом

отац са
децом

2327 718 43 1114 84 262 106
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Национална и верска припадност

Када је етнички и верски састав становништва у питању, на територији општине
Лапово изразито је доминантно српско становништво православног верског опредељења.
Према попису, Срба је укупно 7.613 (97,14%), следе Роми – 56 и Македоннци – 7.
Православаца је 7.599 (96,96%), католика 19 (0,24%) а атеиста 14 (0,18%). Може се
закључити да је Лапово етнички и верски прилично хомогена средина.

Образовна структура

У општини Лапово без школске спреме је 133 лица старих 15 и више година,
односно 1,96% овог контингента становника, што је ниже од републичког просека, који
износи 2,68%. Непотпуно основно образовање има 1.064 лица, односно 15,68%, што је
доста изнад републичког просека (10,99%). Само основно образовање има више од петине
становништва старог 15 и више година – 1.453 лица, односно 21,41%. Највише је лица са
завршеном средњом школом – 3.554 (52,38%), док је са високим образовањем укупно 266
лица (3,39%), што је далеко мање од републичког просека (10,58%). 

Табела 5: Становништво старо 15 и више година према школској спреми и полу

Школска
спрема

Укупн
о

Без 
школск

е
 спрем

е

Непотпун
о 

основно
 образ.

Основн
о 

образ. 

Средњ
е

образ.

Више
образ

.

Висок
о 

образ.

Непо
-

знат
о

Укупно 6785 133 1064 1453 3554 273 266 42

мушкарц
и

3294 31 347 567 2044 146 136 23

жене 3491 102 717 886 1510 127 130 19

Посматрано према полу, жене су укупно гледано лошије образовне структуре од
мушкараца. Више него троструко је већи број жена које су без школске спреме од
мушкараца. Такође, жена са непотпуним образовањем је дупло више од мушкараца. 

Изложене чињенице показују нам да образовна структура становништва није
најбоља – скоро у свим сегментима испод је републичког просека који и сам није посебно
повољан. Нарочито је незадовољавајућа образовна структура женске популације.

Табела 6: Неписмено становништво, старо 10 и више г. према полу и старости

Лапово

По
л Укупно

Неписмени

Свег
а

Учешће у
укупном ст.

10-
14
г.

15-
19

20-
34

35-
49

50-
64

65 и
виш

е

с 7164 103 1,44% - 4 5 1 14 79

м 3476 19 0,55% - 2 4 - 3 10

ж 3688 84 2,28% - 2 1 1 11 69

У општини Лапово живи 103 неписмених лица, што чини 1,44% укупног
становништва старог 10 и више година, што је мање од републичког просека који износи
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1,96%. Посматрано према полу, далеко је више неписмених жена од мушкараца – чак
81,55%. Посматрано по старосним категоријама, убедљиво највећи проценат неписмених
чине стара лица, са 65 и више година – 76,70%. 

Може се констатовати да општина Лапово има релативно висок проценат
неписмених лица – иако је он нижи од оног на нивоу Републике Србије – међу којима
доминирају стара лица, а међу њима лица женског пола.

У општини Лапово укупно је 1.744 компјутерски писмених лица, старијих од 15
година, што чини 25,70% овог контингента становништва. Ово је знатно мање од
републичког просека који износи 34,21%. Делимично је компјутерски писмено 974 лица
док је чак 4.067 лица компјутерски неписмено (59,94%). Дакле, вишеструко је више
компјутерски неписмених него писмених лица.

2.3 Економске карактеристике

Степен развијености

Према Уредби о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица
локалне самоуправе за 2014. годину, степен развијености општине Лапово је у распону од
80 % до 100% републичког просека, што га сврстава у другу групу локалних самоуправа
према степену развијености.

Према подацима РСЗ просечна нето зарада у општини Лапово исплаћена у јануару
2018. године износила је 40.334 динара и за 9.714 динара нижа је од просека у Републици
Србији, који је износио 50.048 динара. Највећу плату у Шумадијском округу имају
запослени у Крагујевцу, где је јануарски просек износио 48.222 динара, док су најмање
зарадили запослени у Баточини, где је јануарски просек био 39.376 динара. Према попису
из 2011. у општини Лапово економско је активно 2.859 лица, од чега занимање обавља
2.040 лица. Економски неактивно је 4.978 лица, од чега је највећи број пензионера
(39,01%), а потом деце млађе од 15 година (21,13%). Од укупно 2.455 домаћинстава,
пољопривредом се бави њих 710, док је регистровано око 350, што показује да се готово
трећина д 

Основне привредне гране у општини Лапово су: пољопривреда, индустрија,
занатство, трговина, саобраћај, угоститељство и туризам.омаћинстава бави неком врстом
пољопривредне делатности

 Окосницу индрустрије Лапова чине компаније Кроноспан СРБ д.о.о., која се бави
производњом плочастог материјала од дрвета, Грађевинско индустријски комбинат „1.
Мај“, који се бави производњом грађевинских материјала и бетонских елемената и
Компанија А.С.А.. Врбак д.о.о. која се бави сакупљањем комуналног отпада. Значајно је
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још и предузеће за производњу кућне хемије и трговину на велико и мало и D&N
Sani.љопривредне производње.

2.4 Културне карактеристике

Културну баштину општине Лапово чине споменици споменици посвећени
историјским дешавањима на простору општине и њене околине:

- Град Музеј Железнице под отвореним небом; Спомен чесма 1804-2004. Која се налази у
градском насељу, подигнута поводом 200. година од Подизања Првог српског устанка;
Споменик палим борцима у Првом светском рату; Петров гроб на локацији Грабовачки
поток-посвећен Карађорђевом саборцу који је страдао у борби против турске војске;
Спомен плоча палим борцима југословенске војске –на локацији Горња станица Лапово;
Споменик стрељаним партизанима из Ћупријског затвора у Другом светском рату,
посвећен групи од 118 бораца погинулих бранећи железнички чвор; Споменик
црвеноармејцима страдалим у борнбама за ослобођење Лапова 1944.год.; Споменик палим
борцима НОР-а; Споменик Краљу Александру који се налази испред зграде Општине.

Културне манифестације

-Међународна изложба уметника «Град Музеј железнице Лапово»- «Новогодишњи
бал» « Мини октобар фест»

2.5 Спортске карактеристике општине Лапово

Преглед спортских организација

Назив клуба Спорт Мушки/женски Број чланова

Општинска
организација
спортских
риболоваца

«Морава» Лапово

Риболов Мушки/женски 91

ФК Фудбал Мушки 50
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«ЛОКОМОТИВА»

ФК «Лав» 2014 Фудбал Мушки 75

Карате клуб

«Лапово»

Карате Мушки/женски 30

Боди билдинг клуб
„Power House“

Боди билдинг Мушки/женски 15

Ш а х к л у б
«Лапово»

Шах Мушки/женски 20

РК «Локоси» Рукомет Мушки/женски 64

РК «Локомотива» Рукомет Мушки 30

ФК «Метеор» Фудбал Мушки 30

3. УСТАНОВЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛАПОВО

3.1 Историјски осврт на развој образовне делатности

             Основна школа у Лапову је једина установа ове врсте на тој територији и обавља
делатност основног образовања и васпитања на целокупном подручју општине Лапово.

На основу података о почецима образовања деце у Лапову може се закључити да је
ОШ „Светозар Марковић“ у Лапову једна од најстаријих у Србији.

Организовано образовање деце у Лапову почело је 1840. године када је школу
похађало 10 ученика. Краће прекиде рада школа је имала у току Првог и Другог светског
рата. 1866. године школа добија назив Мушка грађанска школа и у то време има већ 150
ученика. У наредном периоду у школу се уписује све више женске деце па се 1899. године
оснива, поред мушке и женска основна школа. 1924. године школа прераста у Мешовиту
основну школу.

Садашње име основне школе у Лапову – Основна школа „Светозар Марковић“
датира из 1954. године када све школе постају „осмогодишње“. 
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Школска зграда у Лапову први пут се помиње 1864. У извештајима Министарства
просвете Србије. На инсистирање Министарства просвете, општина Лапово је 1885. године
сазидала нову школску зграду , која је приземље садашње матичне школе, а на чије је
темеље 1970. године дозидан спрат и у просторијама школе су саграђени тоалети.

Поред ове школске зграде 1963. године сазидана је тзв. „мала школа“ са четири
учионице и канцеларијом за учитеље.

1974. године при матичној школи изграђена је ђачка кухиња са трпезаријом и
унутрашњим тоалетима. Над овим објектом је 1989. године дозидан спрат са учионицама,
као и део у коме се налази школска библиотека. 

Од 2001. године до данас пуно је урађено на побољшању услова рада у школи
захваљујући реализацији пројеката који су финансирани од стране Министарства просвете.
Значајнији радови су били : реновирање школских тоалета, замена подова, замена
школског намештаја, увођење грејања на гас, асвалтирање и осветљавање школског
игралишта, замена комплетне спољашње, а након тога и унутрашње столарије.

Године 2009.  Основна школа „Светозар Марковић“ у Лапову је једна од пет школа
из Србије која је била део пројекта сарадње Националне гарде Охаја и Војске Србије када
су припадници Гарде уз помоћ представника Војске Србије извршили реконструкцију
крова на два објекта матичне школе – централни објекат и мала школа, заменили су
спољашњу фасаду, као и олуке .

Посебно обележје матичне школе је велико двориште са стогодишњим стаблима 
кестена који су украс целог Лапова.
                Слика 1. Матична школа у ул. Косовских јунака број 10 у Лапову.



19.6.2019                                      "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   11   - страна 16

ОДЕЉАК 3 И ОДЕЉАК 4

После Другог светског рата 1946. године у II и IV реону Лапова изграђене су две
истоветне школске зграде са по две учионице и станом  за учитеље.

 Данас ова два Одељка (Одељак 3 и Одељак 4) похађају ученици од првог до
четвртог разреда по једно одељење, а станови су адаптирани и прилагођени за потребе
деце предшколског узраста Установе за децу предшколског узраста „Наша младост“ из
Лапова. 

                 Слика 2.  Одељак 3 ОШ „Светозар Марковић“ Лапово

             Слика 3. Одељак 4 ОШ „Светозар Марковић“ Лапово
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Од 2000. године до данас пуно је урађено на естетском и функционалном изгледу
издвојених објеката. 

Пространа дворишта која су ограђена новом оградом богата су лепим растињем,
воћем и цвећем, а те зелене површине обогаћене су клацкалицама, љуљашкама, тобоганом
и другим справама које користе ученици, предшколци и друга деца из места, као и грађани
Лапова који користе ова дворишта за дружење и рекреацију.

Игралишта су асвалтирана и осветљена.
Пољски тоалети престали су да се користе 2001. године када су  унутар школске

зграде дограђени нови. 
Услови за рад значајно су поправљени 2017. године када је грејање на чврсто

гориво замењено грејањем на гас и када је замењена целокупна столарија (унутрашња и
спољашња).

3.2 Приказ тренутне мреже јавних основних школа

На територији општине Лапово постоји једна основна школа.

Основна школа „Светозар Марковић“ је јавна установа у чијем саставу се налазе:
матична школа у Лапову у ул. Косовских јунака број 10 и издвојена четвороразредна
одељења у Лапову: Одељак 3 у ул. Карађорђева 139 и Одељак 4 у ул. Солунска 113.

Постојећа мрежа основних школа утврђена је Одлуком о мрежи основних школа на
територији општине Лапово, број: 020-256/15-I-04 од 18.12.2015. године и Решење
Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС , број : 610-00-01511/2015-07 од
04.03.2016. године.

Табела 7. Преглед школа са бројем ученика и одељења у школској 2012/13. и 2017/18.
години

Назив
школе

Број
ученика
школска
2012/13

Број
одељења
школска
2012/13

Број
ученика
школска
2017/18

Број
одељења
школска
2017/181

Оптимални
број одељења

школска
2017/18

Испуњеност
критеријума

броја
ученика да/не

ОШ
„Светозар
Марковић“

580 28 514 28 28 ДА

Прилог табеле 7. Матична школа у Лапову са издвојеним одељењима; преглед са
бројем ученика и одељења у школској 2012/13. и 2017/18. Години

Назив
школе

Број
ученика

Број
одељења

Број
ученика

Број
одељења

Оптимални
број одељења

Испуњеност
критеријума

1
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школска
2012/13

школска
2012/13

школска
2017/18

школска
2017/18

школска
2017/18

броја ученика
да/не

ОШ
„Светозар
Марковић“

469 20 443 28 28 ДА

Издвојено
одељење
Одељак 3

52 4 36 4 4 ДА

Издвојено
одељење
Одељак 4

59 4 35 4 4 ДА

Основна школа „Светозар Марковић“ у Лапову обавља редовну делатност основног
образовања и васпитања за све разреде од I до VIII разреда на целокупном подручју
општине Лапово. Специфичност ове школе је да постоје д в а издвојена одељења ван
седишта матичне школа. Основно образовање и васпитање ученика траје осам година и
остварује се у два образовна циклуса, и то први циклус од првог до четвртог разреда и
други циклус од петог до осмог разреда. У седишту Основне школе „Светозар Марковић“
у Лапову у улици Косовских јунака број 10 ученици се образују у два образовна циклуса
(првом и другом), а у издвојеним одељењима Одељак 3 у ул. Карађорђева 139 у Лапову и у
издвојеом одељењу Одељак 4 у ул. Солунска 113 у Лапову ученици се образују у првом
циклусу –од I до IV разреда. Ученици старијих разреда у матичној школи од школске
2011/2012. године наставу похађају у једној смени, док ученици млађих разреда мењају
смену на недељу дана због недостатка простора.

Школа за основно образовање обавља делатност основног образовања и васпитања
ученика са сметњама у развоју од I до VIII разреда , по индивидуализованом образовном
плану (индивидуализација наставе, прилагођавање плана и програма ИОП-1 и по
измењеном плану и програму ИОП-2  (на основу мишљења Интерресорне комисије и уз
потребну медицинску документацију-мишљење клиничког психолога). Такође, известан
број ученика са изузетним способностима за поједине предмете се образује по  ИОП 3
(проширивање и продубљивање садржаја образовно-васпитног рада).

На основу табеле 7. Примећујемо да је у вези са критеријумом минималног броја
ученика неспорно егзистирање Основне школе „Светозар Марковић“ у Лапову са свим
наведеним издвојеним одељењима.

3.3 ПРОСТОРНИ РАСПОРЕД И УДАЉЕНОСТ ОСНОВНИХ ШКОЛА

Матична школа и издвојена одељења су равномерно распоређене по територији општине.
Просечна међусобна удаљеност матичне школе и издвојених одељења креће се око 3 до 3,5
километара, што омогућава ученицима ове школа да свакодневно брзо и лако дођу до њих.
Ученици четвороразредних издвојених одељења Основне школе „Светозар Марковић“ у
Лапову Одељак 3 и Одељак 4 своје школовање настављају у осморазредној матичној
школи у ул. Косовских јунака број 10 у Лапову.
3.4 Уписна подручја основних школа

Основна школа „Светозар Марковић“ Лапово

Ул. Косовских јунака број 10
34220 Лапово
ПИБ : 101888446
матични број : 07149514
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шифра делатности : 8520
имејл школе : ossml  @  ptt  .  rs
сајт школе: owww.oslapovo.edu.rs

3.5 Анализа кретања броја ученика првог разреда и укупног броја
ученика у претходне четири школске године (2014/15-2017/18.год.)

У циљу анализе тренда кретања броја ученика првог разреда и укупног броја
ученика у претходне четири школске године (2014/15-2017/18.    година) прикупљени су
одговарајући подаци и приказани у Табели 8.

Табела 8. Приказ броја ученика и броја одељења у тренутно важећој мрежи основних
школа 

Назив школе 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
Број 
првака

Број 
ученика/ 
бр. 
одељења

Број 
првак
а

Број 
ученика 
/ бр. 
одељења

Број 
првак
а

Број 
ученика 
/ бр. 
одељења

Број 
првак
а

Број 
ученика 
/ бр. 
одељења

ОШ „Светозар 
Марковић“

71 562/28 54 547/28 44 523/28 62 514/28

Матична школа 51 456/20 38 448/20 30 438/20 42 443/20

Одељак  3 9 43/4 7 37/4 7 38/4 11 36/4

Одељак  4 11 63/4 9 62/4 7 47/4 9 35/4

Из наведене табеле евидентно је да је у протеклом четворогодишњем периоду
д о ш л о д о б л а г о г смањења укупног броја ученика у матичној школи и у
Одељцима.Нарочито је приметан мањи број ученика у Одељцима од школске 2016/17.
години. Број ученика који се уписују у први разред варира од године до године, а нарочито
је низак у шк. 2016/17. години. Ову опадајућу тенденцију није пратио пад броја одељења. 

Тенденција пораста броја уписаних првака уочљива је у шк. 2017/18. години. То су
деца рођена 2010. и до 1.3.2011. године када је побољшана привредна ситуацију у општини
, што је довело до смањене миграције становништва тј. останка младих у месту и
формирања породица са више деце. Надамо се да ће се оваква тенденција наставити.

У доњој Табели 9. која се односи на краћи скорашњи период, налазе се подаци о
броју одељења и броју ученика у Основној школи „Светозар Марковић“ у Лапову.
Уочљиво је да просечан број ученика по одељењу током времена благо опада и поред тога
што су у последњих неколико година примењене рестриктивније методе одобравања
одељења у основним школама у циљу рационализације у систему образовања.
Рационализација се спроводи у складу са Стручним упутствима о формирању одељења и
начину финансирања у основним и средњим школама које је за сваку школску годину
доноси Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Табела 9. Приказ неколико индикатора везаних за основне школе у претходном
периоду

Школска 
година

Бро
ј 
ОШ

Број 
одељењ
а ОШ

Број 
ученик
а ОШ

Просеча
н број 
ученика 
у 
одељењу

Број 
специјални
х одељења 
при ОШ

Број 
ученика у 
специјални
м 
одељењима 
при ОШ

Број 
ученик
а који 
се 
образуј
у по 
ИОП 1 
и ИОП 
2

Број 
одељења за
образовање
одраслих 

Број 
ученика у 
одељењима
за 
образовање
одраслих

mailto:ossml@ptt.rs
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2012/13 1 28 580 20,71 / / 9

6

/ /

2013/14 1 28 569 20,32 / / 7

7

/ /

2014/15 1 28 562 20,07 / / 12

7

/ /

Из наведене табеле евидентно је да у школи никада нису постојала специјална
одељења, чак ни пре преласка ученика на инклузивно образовање. У основној школи сви
ученици којима је потребна додатна брига и помоћ укључени су у образовање по
индивидуалним образовним плановима (ИОП 1 и ИОП 2). Такође је евидентно да у школи
не постоје одељења за образовање одраслих. На територији општине Лапово постоје лица
која нису завршила основну школу , а упућују се на дошколовање у школе које имају
одељења за образовање одраслих.

3.6 ПРОСТОРНИ И КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТИ ОСНОВНИХ ШКОЛА

Табела 10. Приказ просторних и кадровских капацитета школа, стање у школској
2017/18. години

Године 
изградње
и 
доградње

Површина  
унутрашњег
простора – 
м2

Површина 
фискултурне
сале - м2

Број 
ученика
2015/16

Број 
обрачунских 
радника22015/16

Број 
ученика
2017/18

Број 
обрачунских
радника 
2017/18

Основна школа 
„Светозар 
Марковић“
Матична школа

1885.
1970.
1963.
1974.
1989.

2744 м2 150 м2 448 54,31 443 54,83

Одељак  3 1946. 400 25м2 37 36
Одељак  4 1946. 410 25м2 62 35

Прилог Табеле 10. Приказ просторних капацитета школе, стање у школској 2017/18.
години.

Број 
учионица

Фискултуирна сала
Просторије у којима се 
спрема и сервира храна

библиотека

Основна школа 
„Светозар 
Марковић“
Матична школа

16+9 1 1 1

Одељак  3 2 1 1 1

Одељак  4 2 1 1 1

На основу изнетог приказа просторних и кадровских капацитета школе,
прикупљених и ажурираних у току школске 2017/18. години, може се закључити следеће:

2
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Проблем у матичној школи је недостатак опреме и простора за кабинетску наставу,
као и недостатак адекватног простора за извођење наставе у једној смени за све разреде, а
не само за старије разреде. 

У делу матичне школе у коме наставу похађају ученици млађих разреда тзв. „мала
школа“ велики проблем је недостатак тоалета због чега ученици одлазе до другог објекта
школе.

У току је реализација пројекта којим ће се у потпуности реновирати објект матичне
школе и дворишта, који обухвата и завршетак радова на школско-спортској хали како би
се привела својој намени и побољшали услови за извођење наставе физичког васпитања.

Школа настоји да обезбеди потребан простор за организацију продуженог боравка
за ученике млађих разреда.

Такође, у издвојеним одељењима проблем је извођење наставе у једној смени, као и
неадекватан унутрашњи простор за извођење наставе физичког васпитања.

Број запослених дат је за целу школу јер се документација свих запослених налази у
матичој школи.

Основна школа „Светозар Марковић“ у Лапову нарочито се истиче стручним и
мотивисаним кадром који пуно ради на стручном усавршавању и који у раду са ученицима
сваке школске године постиже завидне резултате на завршном испиту на крају основног
образовања, на  такмичењима, кокурсима, и чији ученици у даљем школовању задржавају
исти успех и постижу изузетне резултате.

3.7  План развоја мреже јавних основних школа

3.8. Број рођене деце и број ученика првог разреда

У Табели 11. приказани су подацио кретању броја деце рођене у општини Лапово у
претходном периоду и кретању броја ученика који се уписују у први разред Основне
школе „Светозар Марковић“. Анализиран је период од 2000. 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 ОШ са прогнозом броја првака до школске 2024/25. године.

Табела 11. Приказ броја рођене деце и броја уписаних првака седам година касније

Календарска
година

Укупан
број
рођене
деце

Полазак у школу -  седам
година касније, 
Школска година

Број
уписаних
првака седам
година
касније

2000 70 2007/08 74
2001 69 2008/09 63
2002 67 2009/10 64
2003 77 2010/11 75
2004 74 2011/12 63
2005 75 2012/13 78
2006 82 2013/14 72
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2007 74 2014/15 71
2008 57 2015/16 54
2009 51 2016/17 44
2010 58 2017/18 62
2011 59 2018/19 52
2012 64 2019/20 Прогноза-60
2013 48 2020/21 Прогноза-48
2014 55 2021/22 Прогноза-55
2015 55 2022/23 Прогноза-55
2016 44 2023/24 Прогноза-45
2017 52 2024/25 Прогноза-53
2018 49 2025/26 Прогноза-50

Видимо да просечан број рођене деце у периоду 2000. до 2005. износио 72 док је
просечан број уписаних ученика у први разред седам година касније (у периоду школских
година 2007/2008. до 2012/2013.) износио 70.

У овом временском периоду исказано је мање одступање ова два броја у корист
рођене деце.

Уколико посматрамо нешто дужи временски период од 2000. до 2010. године,
просечан број рођене деце износио је 69 док је просечан број уписаних ученика у први
разред седам година касније, дакле у периоду школских година 2005/2006. до 2017/2018.
година износио 65.

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 рођене деце, што
асоцира на појаву миграционих кретања из места.

Ако на крају погледамо наредни интервал од 2006. до 2017. године видимо да  је
просечан број рођених у том периоду  износио 58 што је за 14 мање него у периоду 2000-
2005 година. За очекивати је да се овај тренд уочи и код броја уписаних ученика првог
разреда у периоду до 2024/25. године.
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 Закључак
3  Развој мреже основних школа у наредних осам година

План развоја мреже јавних основних школа у наредних четири до осам годиназаснива се
на следећим констатацијама и закључцима:

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.
Узимајући у обзир, тренутно нема наговештаја да ће бити неопходна изградња нових
школа у наредном осмогодишњем периоду.

Посебна пажња посветиће се ревитализацији подручја са изразито ниском стопом
природног прираштаја. Треба стварати услове за задржавање становништва у овим
срединама и на одржавању и развој живота у истом,посебно у породицама које су
опредељене за пољопривреду као основно занимање. Потребно је додатно саобраћајно и
инфраструктурно унапредити живот и рад у овим срединама.

У циљу обезбеђивања 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, физичка доступност простора
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односно приступачност у којима се одвија васпитно-образовни рад, обезбеђивање
техничких помагала, могућност коришћења адаптираних информационо-комуникативних
средстава и учења на даљину, помоћ персоналног асистента, и сл.

Активно ће се пратити упис ученика у први разред ОШ и прелазак у пети разред на
нивоу школа/града. 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 кда је то потребно и
правовремено што је нарочито важан фактор.

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 и тешкоћама у развоју, итд.). 

Одељке 3 и 4 ОШ “Светозар Марковић“  би требало сачувати, јер је пуно тога урађено
на њиховом естетском и функционалном изгледу. Њихов опстанак зависи и од
демографске ситуације у средини у којој се налазе, али исто тако је евидентно да би
гашење одељака додатно подстакло негативне демографске трендове у локалној средини.

У наредном периоду активно ће се пратити и развојни програми и пројекти везани за
основно образовање на нивоу државе,континуирано анализирати друштвено економска и
демографска кретања на територији ЈЛС.

3.11
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