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 На основу члана 58. и 70. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' број 21/2016, 113/17, 95/18 и 113/17-
др. закон), члана 63. став 1. тачка 22.  Статута општине Димитровград  („Службени лист 
општине Димитровград“ бр. 6/19), а у вези Записника Управне инспекције Ниш, о спроведеном 
редовном инспекцијском надзору у Општинској управи општине Димитровград бр. 038-038-
79/19-02 од 20.05.2019. године, Општинско  веће Општине Димитровград, на седници одржаној 
дана 07.06.2019. године, донело је   
 
 

П Р А В И Л Н И К  
 

О ПЕТОЈ ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И  
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ  

РАДНИХ МЕСТА У ОРГАНИМА И СЛУЖБАМА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

 

Члан 1. 

 

 У Правилнику о организацији послова и систематизацији радних места у органима и 
службама општине Димитровград („Службени лист општине Димитровград“, бр. 1/18, 8/18, 
20/18, 3/19 и 11/19) у члану 26. став 1. у Одељку 6.1.4. Одељење за општу управу, заједничке 
послове и друштвене делатности, тачка 40. мења се и гласи: 

 
40. „Послови ажурирања бирачких 
спискова и заменик матичара 

 

 

           Звање: Млађи сарадник број службеника: 1 
 
 Опис посла: Води послове бирачког списка као поверени посао и врши његово 
ажурирање, врши упис у бирачки списак и брисање из тог списка по службеној дужности, на 
основу података из матичних књига, других службених евиденција, јавних исправа, непосредног 
проверавања или по захтеву странке, као и на основу веродостојних доказа.Води посебан 
бирачки списак за припаднике националних мањина. 
 Замењује матичара у његовом одсуству и врши послове вођења матичних књига 
рођених, венчаних и умрлих, уписује у матичне књиге чињенице рођења, закључења брака, 
смрти  и друге законом предвиђене чињенице и промене у вези са њима.Врши накнадни упис 
чињенице рођења или смрти или других података који нису могли бити уписани у матичну 
књигу.Помаже у вођењу другог примерка матичних књига на основу изворника матичне књиге, 
стара се о чувању матичних књига, издаје изводе из матичних књига и уверења о личном стању 
грађана и обавља друге послове везане за матичне књиге. 
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 Обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника Општинске 
управе. 
 Услови: стечено високо образовање из области друштвено-хуманистичких наука  на 
основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним 
студијама, односно на студијама у трајању до три године и положен државни стручни испит,  
завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код 
послодавца, посебан стручни испит за матичара, овлашћење за обављање послова матичара и 
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). Матичари и заменици матичара који 
на дан ступања на снагу овог закона немају високо образовање стечено на студијама другог 
степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије) у образовно-научном пољу Друштвено-хуманистичких 
наука, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године друштвеног смера, 
настављају да обављају послове ако положе посебан стручни испит за матичаре у року од три 
године од дана почетка примене Закона о матичним књигама  („Сл. гласник РС“, бр. 20/09, 
145/14 и 47/18).“ 

Члан 2. 

                                                                                                                                              

 Овај Правилник о петој измени Правилника о организацији послова и систематизацији 
радних места у органима и службама општине Димитровград  ступа на снагу осмог  дана од 
дана објављивања у „Службеном листу општине Димитровград“. 
 

Бр. 06-67/19-15/146-7 
У Димитровграду, 07.06.2019. године 

 
 
                                                       
 
                                      ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД  
 
    
                                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 
 
                                                                                                                       Владица Димитров, с.р. 
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На основу члана 104. став 3. и 4. и члана 198. став 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл.гласник.РС“,број 88/2017 и 27/2018-др.закони), члана 3. Уредбе о  
критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних 
основних школа („Сл.гласник.РС“, број 21/2018), члана 32. ст. 1. тачка 6. Законa о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), 
члана 41. став 1. тачка 7. Статута Општине Димитровград(“Сл. лист града Ниша”, бр. 79/08, 
74/09, 10/13, 72/15 и 156/16 и “Сл. лист општине Димитровград”, 7/18) и Мишљења Националног 
савета бугарске националне мањине бр. 05-02/18-12-18 од 18.12.2018. године, Скупштина 
општине Димитровград на седници одржаној дана 21.12.2018. године, доноси 
 
 

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

 
Члан 1. 

 
Овом одлуком о мрежи јавних основних школа планира се број и просторни распоред 

јавних основних школа и издвојених одељења и утврђује њихова мрежа на територији општине 
Димитровград(у даљем тексту:мрежа школа). 

Члан  2. 
 

Мрежа јавних основних школа на територији општине Димитровград, планира се и 
утврђује сходно чл. 104. став 3. и 4. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл.гласник.РС“,број 88/2017 и 27/2018-др.закони) и критеријумима утврђеним Уредбом о  
критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних 
основних школа(„Сл.гласник.РС“, број 21/2018). 

Мрежу школа на територији Општине Димитровград чини Основна школа “Христо 
Ботев” у Димитровграду, ул. “Христо Ботев”, бр. 3 и то матична школа у Димитровграду и 
издвојена одељења Жељуша, Трнско Одоровци и Драговита. 

Члан 3. 
 

Основно образовање и васпитање ученика траје осам година и остварује се у два 
образовна циклуса и то први циклус од првог до четвртог разреда  и други циклус од петог до 
осмог разреда. 

Основно образовање и васпитање ученика на територији општине Димитровград 
остварује Основна школа “Христо Ботев” у Димитровграду, ул. “Христо Ботев”, бр. 3 и то у 
матичној  школи у Димитровграду и издвојеним одељењима Жељуша, Трнско Одоровци и 
Драговита. 

Ученици који похађају школу у матичној школи образују се у матичној школи од првог до 
осмог разреда у два циклуса. 

Ученици који похађају школу у издвојеним одељењима образују се у издвојеним 
одељењима од првог до четвртог разреда односно само у првом циклус образовања. После 
завршетка четвртог разреда други циклус образовања, од петог до осмог разреда настављају у 
матичној-централној школи. 

Табеларно је приказано како ће се обављати делатност основног образовања и 
васпитања на територији општине Димитровград: 
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Шифра Седиште 

школе 
Назив 
Школе 

Матична 
Школа/издвојено 
Одељење 

Циклус Разредност 

85200 Димитровград Основна школа 
“Христо Ботев” 

Матична школа у 
Димитровграду 

I и II I-VIII 

85200 Димитровград Основна школа 
“Христо Ботев” 

Издвојено 
одељење у с 
Жељуша 

I I-IV 

85200 Димитровград Основна школа 
“Христо Ботев” 

Издвојено 
одељење у с 
Трнско Одоровци 

I I-IV 

85200 Димитровград Основна школа 
“Христо Ботев” 

Издвојено 
одељење у с 
Драговита 

I I-IV 

 
Члан 4 

 
У седишту Основне школе “Христо Ботев” Димитровград делатност васпитања и 

образовања обавља група за продужени боравак. 
Члан 5. 

 
Упис ученика врши се у матичној школи Основној школи “Христо Ботев” у 

Димитровграду, ул. “Христо Ботев”, бр. 3 
Члан 6. 

 
Образовно васпитни рад у у Основној школи “Христо Ботев” у Димитровграду одвија се 

на српском језику уз изучавање матерњег језика са елементима националне културе, као и 
двојезично на српском и бугарском језику у складу са законом.  

Члан 7. 
Делатност у основном образовању за одрасле обављаће Основна школа „Христо 

Ботев“ Димитровград. 

Шифра школе Седиште школе Назив школе Издвојено 
одељење/ у месту 

8520 Димитровград Основна школа 
„Христо Ботев“ 

У седишту 

 
Члан 8. 

 
Школа може да организује образовно-васпитни рад као посебан облик рада за ученике 

на дужем болничком лечењу. 
Члан 9. 

 
У просторијама Основне школе „Христо Ботев“ Димитровград, радиће издвојено 

одељење Основне музичке школе „Др Драгутин Гостушки“ из Пирота. 
Саставни део ове одлуке чини  Елаборат за припрему одлуке о мрежи основних школа 

на територији општине Димитровград. 
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Члан 10. 
 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о мрежи основних школа на 
територији општине Димитровград (“Сл. лист града Ниша”, бр. 7/2011 и 92/2014). 

 
Члан 11. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Димитровград“. 
 
 
 
 
 
 

Број: 06-116/2018-17/27-12 
У Димитровграду, 21.12.2018. године.  
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                          Зоран Ђуров, с.р. 
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На основу чл. 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) сачињен је: 

Елаборат  
за припрему одлуке о мрежи основних школа на територији општине 

Димитровград 
Одлуком о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији општине 

Димитровград утврђује се број и просторни распоред јавних основних школа и предшколских 
установа, њихова врста и структура, као и постојање издвојених одељења ван седишта школа.  

Одлука је сачињена на основу важећих прописа који непосредно регулишу област 
образовања и васпитања као и његове поједине делове и то Закон о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник РС” број 88/2017 и 27/2018–др.закони), Закон о 
предшколском образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број 18/2010 и 101/2017), 
Закон о основном образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број 55/2013, 101/2017 и 
27/2018 – др. закон), Стратегија развоја образовања и васпитања у Републици србији до 2020 
године васпитања (“Службени гласник РС” број 107/2012), Закон о националним саветима 
националних мањина (“Службени гласник РС” број 72/2009, 20/2014 – одлука УС и 47/2018), 
Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о 
мрежи јавних основних школа („Службени гласник РС” број 21/2018). 

Одлуке о мрежи јавних предшколских установа и мрежи јавних основних школа доносе 
се у складу са чланом 104. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” број 88/2017 и 27/2018–др.закони), чланом 104. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 88/17) став 4. у вези са обавезом 
претходног прибављања мишљења Националног савета (бугарске) националне мањине, 
чланом 2. и 3. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских 
установа и акта о мрежи јавних основних школа („Службени гласник РС” број 21/18), чланом 32. 
ст. 1. тачка 6. Законa о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 
101/2016 - др. закон и 47/2018), чланом 41. став 1. тачка 7. Статута Општине Димитровград(“Сл. 
лист града Ниша”, бр. 79/08, 74/09, 10/13, 72/15, 156/16 и 7/18). 

Приликом израде Елабората и Одлуке о мрежи јавних основних школа коришћени су 
подаци и документација Основне школе ”Христо Ботев” Димитровград, Предшколске установе 
“8. септембар” Димитровград, Матичне службе општине Димитровград и Матичне службе града 
Пирота, Републичког завода за статистику, Попис становништва 2011. године и подаци и 
документација других институција, организација и извора. 

Акт о мрежи јавних основних школа и акт о мрежи јавних предшколских установа на 
подручју општине Димитровград доноси Скупштина Општине Димитровград и он представља 
план којим се утврђује број и просторни распоред јавних основних школа и предшколских 
установа, 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 
дате локалне средине. 
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Општина Димитровград је пригранична општина, део Пиротског округа. Површина 
општине је 481 км², Општина је подељена на пет мање просторне целине: Горње Понишавље, 
Горњи Висок, Забрђе, Бурел и Дерекул, а становништво живи у граду и 42 месне заједнице-
села. 

Трагови првих насеља на територији општине Димитровград датирају још из времена 
енеолита, након тога из античког периода. 

До 1951. године име Димитровграда је било Цариброд, датира из XVI века у разним 
облицима(царски бунар, зариброд и тд.). 

Околина Димитровграда је брдско-планински предео издужен у правцу југозапад-
североисток. Крупни облици рељефа простиру се управно на правац пружања територије. 
Територију чини део Горњег Понишавља, од кога се у правцу североистока наставља Забрђе, 
Видлич и Горњи Висок. Југозападно од долине Нишаве доминира брдско-планинско земљиште 
познато као Бурел, Дерекул, и Барје, које је на истоку ограничено долином реке Лукавице, а на 
западу просечено клисуром Јерме. Источно и југоисточно димитровградски крај ограничен је 
територијом Бугарске, а на северу и северозападу су територије општина Пирот и Бабушница. 
У целини то је брдско-планински крај кроз који је усечен део долине Нишаве, који је узан и 
кратак са правцем пружања југоисток-северозапад. Сам град је у средишту ове области. 

Средина је вишенационална. По попису из 2011. године општина има 10118 становника, 
од чега 6278 становника живи у граду, а 3840 у селима. Већинско становништво су Бугари од 
укупног броја становника 5413 се изјаснило као Бугари , 2819 као Срби, те је у складу са 
законом бугарски језик и писмо у званичној употреби у овој општини. 

По претходним пописима током 1991. у Општини је живело 13.488 људи, током 2002. 
године 11 748, а 2011. године 10188, што представља уочљив пад броја становника. 

Уочљиво је смањење и броја деце што ће се видети упоређивањем броја деце која 
похађају основну школу и пројекције за број деце која ће је похађати у наредном периоду. 

Може се рећи да основно образовање на територији Димитровградске општине датира 
још од 1896. године када је основана прва основна школа, а учитељ је био Живко Ропотски. 

Током времена поред школе у Димитровграду, отваране су и школе у селима општине. 
Миграцјом становништва из села у град, сеоске школе су затваране или припајане школи у 
Димитровграду, те у данашње време школа функционише као централна-матична и истурена 
одељења у Жељуши, Трнским Одоровцима и Драговити. 

Школа је дограђивана, реновирана, прилагођавана потребама ученика у складу са 
законима и правилницима из области образовања. 1964. године дограђена је фискултурна 
сала, 1970. уведено централно грејање, 1978. нова школска кухиња, 1986. озвучење, 1987. 
опремљен кабинет за информатику-касније обнављан новом опремом, истурена одељења су 
такође опремана. Кадровска структура је такође побољшавана. 

Школске 2017/2018. школа је комплетно реконструисана. 

Треба напоменути да у школи ради и истурено одељење музичке школе „Драгутин 
Гостушки“ из Пирота. 

Крајем школске 2017/2018. на иницијативу савета родитеља предузете су радње за 
отварање групе продуженог боравка, те је уз сагласност Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја од школске 2018/2019. отворена група продуженог боравка за ученике 
првог и другог разреда. 
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2011. Скупштина општине донела је Одлуку о мрежи школа, а Министарство просвете и 
науке дало сагласност на ту мрежу. Мрежа је обухватала централну школу и издвојена 
одељења у селима Жељуша, Лукавица, Трнско Одоровци и Драговита. Тренутно издвојено 
одељење Лукавица нема ученика, деца из тог села похађају школу у Димитровграду или 
Жељуши. Истурена одљења Трнско Одоровци и Драговита удаљена су 25-30 км од 
Димитровграда, аутобуске линије до тих места нису свакодневне те расположиви превоз до тих 
места није адекватан за свакодневни одлазак у школу. Зими су комуникације са тим селима 
скоро у прекиду. Жељуша је нешто ближе. 

Школа тренутно има 510 ученика, 235 од првог до четвртог разреда и 275 од петог до 
осмог разреда. Следећа табела приказује број деце у основној школи по разредима и по месту 
похађања школе. 

 

Број ученика по разредима и месту у школској 2018-2019. години 
разред I II III IV  V VI VII VIII  
Централна 
школа 

39 42 59 51  62 58 68 87 275 

Жељуша 12 7 12 9       
Т. Одоровци 1 1         
Драговита  1  1       
Укупно: 52 51 71 61 235 62 58 68 87 275 
Свега 510 

 
Приметно је смањење броја ученика нижих разреда у односу на више разреде, треба 

напоменути да припремни предшколски програм похађа 54 детета што иде у прилог тој 
констатацији. С обзиром на територијални распоред истурених одељења не би могло да дође 
до измене односно рационализације осим за истурено одељење Лукавица, као што је и 
напоменуто. 

Школа располаже укупним унутрашњим школским простором од 6968 м2 и простором 
дворишта и спортским теренима од 26416 м2. 

У периоду од оснивања до данас Школа је непрестано радила на опремању и 
осавремењавању школског простора, опреме и наставних средстава., како у матичној школи 
тако и у издвојеним одељењима. Школа има парно грејање. У школској 2017/2018. извршена је 
комплетна реконструкција матичне школе. 

Школа има 39 учионица, кабинета и специјализованих учионица од којих се 33 налази у 
матичној школи, фискултурну салу, 3 спортска терена, просторије за стручне сараднике, 
директора, секретара, финансијско-рачуноводствену службу, зборнице, библиотеку, магацински 
простор, радионице, котларницу, кухињу са трпезаријом, зубну амбуланту, санитарне 
просторије, ходнике. Школа је опремљена наставним средствима и компјутерском опремом. 

Шкoлa у хигијенско техничком смислу задовољава све услове за успешно одвијање 
наставних и ваннаставних активности и изузетно је функционална. Настава се изводи у 
пространим, светлим, естетски прилагођеним учионицама које су својим изгледом прилагођене 
потребама ученика. Настава у Школи се одвија само у првој смени.  Школа има сопствену 
кухињу и квалификовано особље. У школској кухињи се припрема ужина за ученике. Школа има 
мокри чвор. 
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Школа испуњава све услове у погледу школског простора, опреме и наставних 
средстава, предвиђене Правилником о нормативима школског простора, опреме и наставних 
средстава у основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 4/90). 

У школи је запошљено 75 радника и то: наставно особље 48 и ваннаставно особље 27 
запослених. Наставници испуњавају услове из Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС – Просветни 
гласник“, број 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018). 

Како општина Димитровград нема породилиште, анализа броја деце која ће тек стасати 
за школу рађена је на основу података матичне службе Пирот за новорођене чији су родитељи 
са местом боравка у Димитровграду, података о накнадно уписаној деци-матична служба 
Општине Димитровград. Следећа табела приказује оријентациони број деце рођене од 
01.03.2012. до 17.07.2018. године, која ће стасати за школу у назначеном периоду. Такође се 
примећује тенденција смањења броја деце, у односу на број деце у нижим разредима, сем 
генерације која би кренула у школу 2022. године. 

 

Место 01.03.2012. 
01.03.2013. 

01.03.2013. 
01.03.2014. 

01.03.2014. 
01.03.2015. 

01.03.2015. 
01.03.2016. 

01.03.2016. 
01.03.2017. 

01.03.2017. 
01.03.2018. 

01.03.2018. 
17.07.2018. 

Димитровград 28 33 33 32 44 25 6 

Жељуша 10 4 7 5 10 8 4 

Г.Дол 4  1 2    

Лукавица  1  1 2   

Белеш 2 4 7 3 8 6 3 

Драговита  1      

Т.Одоровци     1 1  

К.Врана   1     

Бачево  1      

Градиње  1  2 1 2  

Петачинци      1  

Горња Невља 1  1  1   

Изатовци    1    

Моинци    1    

Д. Криводол    1    

Укупно 45 45 50 48 67 43 13 

Упис у        

Припремни 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 
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Школу 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 
 

Општина Димитровград је пригранична општина, предео је брдско-планински, веома 
разуђена, растојања од насеља до насеља су велика, а линијама превоза нередовне, а у 
зимским месецима долази и до потпуног прекида саобраћаја, општина је сиромашна, 
неразвијена, на територији општине живи претежно становништво бугарске националности. 
Иако је дошло до смањења броја деце у односу на претходни период, због принципа једнаког 
права, доступности, ефикасности и ефективности за сву децу, а у складу са географским, 
демографским, културним, економским, еколошком и другим карактеристикама дате локалне 
средине потребно је донети акт о мрежи јавних основних школа као у предлогу. 
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На основу члана 85. став 3. Пословника Скупштине општине Димитровград („Сл. лист 
града Ниша“, бр. 59/12), као секретар Скупштине општине Димитровград врши следећу 

 
 

ИСПРАВКУ 
 
 

У Одлуци о мрежи јавних основних школа на територији општине Димитровград, бр. 06-
116/2018-17/27-12, донетој на седници Скупштине општине Димитровград 21.12.2018. године, 
дошло је до пропуста у одређеном делу образложења Одлуке, те се врши исправка допуном 
образложења које сада гласи: 

„Сходно одредбама чл. 198. став 3. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник.РС“,број 88/2017 и 27/2018 - др. закони), јединица локалне самоуправе 
дужна је да у року од годину дана од утврђивања критеријума за доношење мреже 
предшколских установа и мрежи основних школа од стране Владе Републике Србије, донесе 
акт о мрежама предшколских установа и основних школа. Влада је донела Уредбу о 
критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних 
основних школа („Сл. гласник.РС“, број 21/2018), која је ступила на снагу 27.03.2018. године, те 
је јединица локалне самоуправе у обавези да наведене акте донесе до 27.03.2019. године. 

Сходно одредбама чл. 104. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл.гласник.РС“,број 88/2017 и 27/2018 - др. закони) број и просторни распоред јавних установа 
према врсти и структури, планира се актом о мрежи установа, а сходно ставу 3. истог члана акт 
о мрежи јавних предшколских установа и акт о мрежи јавних основних школа доноси скупштина 
јединице локалне самоуправе на основу критеријума које утврди Влада. 

Став 4. истог члана прописује да 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 се уз претходно прибављено мишљење националног савета 
националне мањине чији је језик и писмо у службеној употреби у јединици локалне самоуправе, 
односно чији се језик и писмо користи у образовно-васпитном раду, те је исто прибављено. 

Урађен је елаборат за припрему одлуке о мрежи основних школа на територији 
општине Димитровград. 

Имајући у виду одредбе Закона и донете критеријуме Владе, Мишљење Националног 
савета бугарске националне мањине, Елаборат, националну припадност становништва, 
специфичност нашег подручја утврђен је предлог акта о мрежи школа на територији општине 
Димитровград. 

Одлуку о мрежи јавних основних школа на територији општине Димитровград је донета 
у складу са критеријумима прописаним Уредбом о критеријумима за доношење акта о мрежи 
јавнихпредшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа („Службени гласник РС”, 
бр. 21/18). 

Делатност основног образовања и васпитања на територији Општине Димитровград 
обавља Основна школа “Христо Ботев” са седиштем у Димитровграду ул. Христо Ботев бр. 3, 
централна школа и истурена одељења у с. Трнско Одоровци, Драговита и Жељуша. 

Општина је неразвијена, пригранична, разуђена (распон од једног до другог географски 
најудаљенијег места је 42 км), једна од најсиромашнијих на територији Србије, подручје је 
брдско-планинско, становништво је претежно бугарске националности, те се овом Мрежом, 
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централна школа и издвојена одељења, предвиђа једнако право и доступност и потпун обухват 
основним образовањем и васпитањем свих ученика без дискриминације и сегрегације по било 
ком основу. 

Централна школа и издвојена одељења располажу потребним просторијама и 
адекватним школским намештајем и наставним средствима, Школа располаже потребним 
кадровима, те оваква мрежа омогућава постизање образовно-васпитни циљеви на оптималан 
начин. 

Основна школа “Христо Ботев” је једина основна школа на територији општине 
Димитровград, укупан број ученика је 510, 466 похађа централну, а 44 истурена одељења. У 
Школи се образују сви ученици са територије Општине, како припадници бугарске националне 
мањине(бугарска национална мањина чини већину на територији општине), тако и припадници 
српског нарада, као и деца из мешовитих бракова, те је ова школа једина могућност за стицање 
основног образовања и васпитања на територији општине Димитровград. Школа има дугу 
традицију, како је наведено у елаборату, настава се одвија на српском језику са изучавањем 
бугарског језика са елементима националне културе, а од школске 2018/2019 у централној 
школи у једном одељењу првог и једном одељењу петог разреда настава се реализује 
двојезично на српском и бугарском језику. 

Наставу у централној школи похађа 466 ученика, то су ученици са уже територије града 
и приградских насеља и села(с. Лукавица, с. Смиловци, с. Градиње и тд.) у којима су раније 
била издвојена одељења школе, али су затворена због смањења броја ученика и 
рационализација у претходним периоду. 

У истуреним одељењима Школу похађа 44 ученика. Настава у школи се изводи на 
српском језику са изучавањем бугарског језика са елементима националне културе. 

Школа има истурена одељења и то у селу Трнско Одоровци, с. Драговита и с. Жељуша. 
До истурених одељења, која су у брдско планинском подручју, далеко од централне школе и до 
33 км, сама села су разуђена, превоз је нередован, ретки поласци односно нема свакодневних 
аутобуских линија према селима издвојених одељења, већ само два пута недељно, ка неким 
одељењима и нема превоза, зими се дешава и потпуни прекид саобраћаја. У истуреним 
одељењима се школују ученици од првог до четвртог разреда. 

Издвојено одељење у с.Трнски Одоровци 

- једно комбиновано одељење са два ученика и 1 ученик похађа припремни 
предшколски програм при школи, 

- најближа школа је у с. Звонци-Бабушница, од засеока је удаљена 10км, а од 
центра села 5км, што говори о разуђености овог села, односно ученици већ 
пешаче до школе ученици пешаче, а до поменутог села нема превоза,  

- једна млада породица са децом живи у селу, а једна млада породица са децом  
се вратила из Пирота у село Куса Врана, које гравитира ка овом селу, 

- удаљеност од централне школе је 29 км, учитељ се из здравствених разлога 
преселио и живи у селу,  

- планинско подручје. 
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Из табеле рођене деце, уочава се да поред два поменута детета у селу има још два 
детета која пристижу за школу у периоду од 8 година, а могуће је и упис деце у школу из 
суседних села, која гравитирају ка овом селу(Петачинци, Невља, Куса Врана) те због напред 
наведеног и једнаке доступности треба задржати ово истурено одељење. 

с. Драговита 

- једно комбиновано одељење са 2 ученика, 
- нема организованог превоза до села 
- планинско подручје, удаљеност од централне школе је 33км, учитељ у току радне 

недеље путује сопственим аутом, јер нема другог превоза у току радне недеље, 
- село је разуђено, па се и до саме школе пешачи, 
- три младе породице са децом се живе у селу,  
- поред два детета, школске 2020/2021, једно дете пристиже у школу, те због 

напред наведеног и једнаке доступности треба задржати ово истурено одељење. 
с. Жељуша 

- четири некомбинована одељења, укупно 40 ученика, 
- удаљеност од централне школе 4км, али се до аутобуског стајалишта прелази 

пруга(са браником) као и аутопут- без семафора те се релативно често дешавају 
саобраћајне незгоде. 

- ово истурено одељење поред деце из самог села похађају и деца из с. Гоин Дол, 
Лукавица, Белеш, те анализирајући табеле деце која пристижу, те због напред 
наведеног и  једнаких услова и доступности треба задржати ово истурено 
одељење 

У табеларном приказу ученика који похађају основну школу види се да је мањи број 
ученика 235 у млађим разредима у односу на број ученика у старијим разредима 275. Из табеле 
деце, која ће тек стасати за школу уочљиво је да је њихов број мањи у односу на број деце 
млађих разреда. И поред напред споменуте анализе у којој се види да се број деце у наредном 
периоду смањује, ова школа остаје као једина могућа за основно образовање, односно једина 
основна школа на територији Општине Димитровград, а истурена одељења због структуре 
земљишта, удаљености једног места од другог, нередовних линија превоза једина могућност да 
деца из њих у природном окружењу-породица, похађају основно образовање и васпитање. 

У свим напред наведеним селима и досада су постојала издвојена одељења, те нема 
измене у односу на претходну Мрежу школа. 

Како на територији Општине Димитровград постоји само једна школа са истуреним 
одељењима, то је подручје уписа деце у школу, подручје Општине Димитровград, односно сам 
град и 42 месне заједнице-села. 

Укупан број ученика у Школи је 510, а број одељења 28. Од овог броја ученика 466 
похађа наставу у централној школи, а 44 у истуреним одељењима. 

У свим издвојеним одељењима, образују се припадници бугарске националне мањине 
и српског народа, као и ученици из мешовитих бракова, па се настава изводи на српском језику 
са изучавањем бугарског језика са елементима националне културе, а у два одељења и 
двојезично. Наша општина је пригранична, недовољно развијена и једна од најсиромашнијих на 
територији Републике Србије, брдско планинско подручје, разуђено, са великим растојањима 
од насеља до насеља, линије превоза нередовне (нерентабилне због малог броја путника) или 
потпуно онемогућене у зимским месецима или у периоду отапања снега. Чине се напори да се 
задржи становништво на селу, па и да се привуку млађе породице да се врате и живе на селу. 
Карактеристично је да је у општини потпуни обухват деце основним образовањем и 
васпитањем, један од фактора који утичу на то је и оваква структура мреже јавних основних 
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школа. Иако је дошло до смањења броја деце у односу на претходни период, због принципа 
једнаког права, доступности, ефикасности и ефективности за сву децу, а у складу са 
географским, демографским, културним, економским, националним и другим карактеристикама 
дате локалне средине потребно је дати сагласност на овај акт о мрежи школа. 

 

Број: 06-116/2018-17/27-12/2 
У Димитровграду, 25.03.2019. година 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
                                       
                                                          
      

                                                                                                     СЕКРЕТАР СО 
                                                                                                     Зорица Соколов, с.р. 
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