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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНА: ВЕЛИКА ПЛАНА

 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Година LIII * Број 10 * 25. март 2019 * Велика Плана - Смедеревска Паланка

89.
На основу члана 92. Закона о буџетском систему 

(„Служ бени гласник РС”, број 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 
108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 
113/2017 и 95/2018) и члана 24. став 1. тачка 2) Ста
ту та општине Велика Плана („Међуопштински служ
бени лист општина Велика Плана и Смедеревска Па
лан ка’’, број 39/2008),

Скупштина општине Велика Плана на 30. седници 
одржаној 25.03.2019. године донела је

ОДЛУКУ
О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ 

ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА 

ЗА 2018. ГОДИНУ
Члан 1.

Овом одлуком приступа се вршењу екстерне реви
зије завршног рачуна буџета општине Велика Плана 
за 2018. годину (у даљем тексту: екстерна ревизија).

Члан 2.
Екстерну ревизију из члана 1. ове одлуке, уз саглас

ност Државне ревизорне институције, обавиће лице 
које испуњава услове за обављање послова ревизије 
финансијских извештаја прописане законом којим се 
уређује речуноводство и ревизија.

Члан 3.
Избор лица из члана 2. ове одлуке извршиће се у 

скла ду са одредбама закона којим се уређују јавне 
набавке.

Поступак за избор лица из претходног става спро
вешће Општинско веће општине Велика Плана, као 
наручилац у складу са законом.

Члан 4.
Овлашћује се председник општине Велика Плана 

да са лицем из члана 2. ове одлуке, по спроведеном 
поступку јавне набавке услуге екстерне ревизије из 
члана 3. ове одлуке, закључи уговор о регулисању 
међусобних односа у вези са обављањем послова 
ревизије завршног рачуна буџета општине Велика 
Плана за 2018. годину.

Члан 5.
Поступак из члана 3. став 2. ове одлуке обуставиће 

се уколико је општина Велика Плана обухваћена 
Програмом ревизије Државне ревизорске институције 
за 2019. годину.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објав љивања у „Међуопштинском службеном листу 
опш тина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, а 
при мењиваће се по добијању сагласности Државне 
реви зорске институције.

Број: 0119/2019I
У Великој Плани, 25. марта 2019. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Ненад Перић

90.
На основу члана 104.став 3.Закона о основама сис

тема образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, број 
88/17, 27/18 др.закон),члана 2. и 4.Уредбе о кри те
ријумима за доношење акта о мрежи јавних пред
школ ских установа и акта о мрежи јавних основних 
школа („Сл. гласник. РС“, број 21/18), члана 24. Ста
тута општине Велика Плана(„Међуопштински служ
бени лист општина Велика Плана и Смедеревска 
Паланка“, број 39/08),

Скупштина општине Велика Плана на 30. седници 
одржаној 25.03.2019. године донела је

ОДЛУКУ
О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ 

ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА

Члан 1.
Одлуком о мрежи јавних основних школа утврђује 

се број и просторни распоред јавних основних школа 
на територији општине Велика Плана (у даљем 
тексту:мрежа школа).

Члан 2.
Основно образовање и васпитање на територији 

општине Велика Плана остварује се у седам основ
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них матичних школа и четрнаест издвојених оде љења за образовање ученика узраста од првог до четвртог, 
односно осмог разреда.

Члан 3.
Мрежу школа чине јавне основне школе које делат ност основног образовања и васпитања обављају у седишту 

и ван седишта школе,организовањем издво јених одељења на територији општине Велика Плана.
Мрежу школа чине:

Ред. 
бр.

Матични 
број школе

Назив школе Седиште 
школе

Издвојено одељење 
матичне школе

Разредност

1. 07158815 Основна школа „Свети Сава“ Велика Плана I  VIII
2. 07158726 Основна школа „Карађорђе“ Велика Плана

Старо Село
(школа код пруге)
Старо Село
(горњи крај)
Велика Плана Бресје

Радовање
Велико Орашје
Караула
Купусина
Крушево

I  VIII

I  VIII

I  IV

I  IV

I  IV
I  VIII
IIV
IIV
IIV

3. 07158742 Основна школа „Вук Караџић“ Крњево
Савановац

I – VIII+ППП*
I  IV

4. 07158688 Основна школа „II 
шумадијски одред“

Марковац

Ново Село

Ракинац

Пиносава

I  VIII

I  VIII

I –IV+ППП*

IIV
5. 07158904 Основна школа „Радица 

Ранковић“
Лозовик I  VIII

6. 07158700 Oсновна школа „Академик 
Радомир Лукић“

Милошевац

Трновче

I  VIII

I  IV
7. 07580487 Основна школа „Надежда 

Петровић“
Велика Плана

Доња Ливадица
IVIII
I VIII

ППП *Припремни предшколски програм
Члан 4.

Саставни део ове одлуке чини Елаборат о плану развоја мреже јавних основних школа на територији општине 
Велика Плана.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности Министарства просвете,науке и технолошког развоја 

Републике Србије, а објавиће се у „Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска 
Паланка“.

Број: 01110/2019I од 25. марта 2019. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Ненад Перић
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1.УВОД 

 

Чланом 104. став 3. Закона о основама система образовања и 

васпитања  („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18- др.закон) прописано је да 

акт о мрежи јавних предшколских установа и акт о мрежи јавних основних 

школа доноси Скупштина јединице локалне самоуправе на основу критеријума 

које утврди Влада.  

Чланом 104. став 5. наведеног Закона прописано је да сагласност на акт 

о мрежи јавних основних школа даје Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја. 

Уредбом о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних 

предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа („Службени 

гласник РС“ бр. 21/18) Влада Републике Србије утврдила је критеријуме за 

доношење мреже јавних предшколских установа и јавних основних школа.  

Наведеном Уредбом, између осталог, предвиђено је да акт о мрежи 

јавних основних школа обухвата установе у свом седишту и ван седишта, 

односно у другом објекту, организовањем издвојеног одељења установе, у 

складу са законом, уважавајући принципе једнаког права и доступности 

образовања и васпитања свих ученика, без дискриминације, постизање 

образовно-васпитних циљева, оптималним коришћењем ресурса. 

Приликом доношења Одлуке о мрежи јавних основних школа почиње се 

од стања утврђеног раније донетом одлуком о броју и просторном распореду 

основних школа у Републици Србији донете од стране Скупштине општине 

Велика Плана на коју је сагласност дало Министарство просвете и спорта 

Републике Србије број 011-7/2006-I од 07.02.2006. године. Наведеном одлуком 

на територији општине Велика Плана утврђено је постојање седам матичних 

школа и четрнаест издвојених одељења. У седам матичних школа и четири 

издвојена одељења образовање ученика одвија се у два образовна циклуса, 

док се у десет издвојених одељења образовање ученика одвија само у првом 

образовном циклусу. Основно образовање деце са сметњама у развоју у 

трајању од осам година остварује се у две матичне школе и у једном 

издвојеном одељењу. 
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2. ПРОФИЛ ЈЛС 

2.1.ГЕОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

 

 Општина Велика Плана налази се у централном делу Републике Србије 

и највећим делом простире се у средишту доње великоморавске низије. 

Територија општине Велика  Плана обухвата југоисточни део Подунавског 

округа и окружена је општинама Смедерево на северу, Жабари и Свилајнац на 

истоку, Лапово на југу, Рача на југозападу и Смедеревска Паланка на западу. 

Дужине је 28-32 км у правцу север- југ и ширине 10-12 км у правцу исток-запад 

са јасно издвојеним Моравским реоном, који обухвата 70% производног 

подручја и Брдским реоном који чини око 30% производног реона. Општина 

обухвата површину од 345,5 км2 обухваћених у 14 катастарских општина које 

представљају скуп насеља различитих типова (брдска, разбијена и долинска, 

разуђена и збијена) и различитих величинских категорија која задовољавају у 

различитој мери разне потреба становништва. Велика Плана има статус 

градског насеља и центра општине, Лозовик и Марковац су насеља мешовитог 

карактера и реално имају функцију секундарних општинских центара, док 

остала насеља битно различите величине и опремљености имају сложене 

међусобне везе како са секундарним центрима тако и са Великом Планом и 

осталим центрима у окружењу. 

Положај општине Велика Плана садржи неколико кључних елемената од 

којих зависи њен просторни, економски, социјални и еколошки развој Велике 

Плане као урбаног центра. Ти елементи су:  

• Аутопут – Коридор 10 

• Велика Морава 

• Положајни централитет 

• Контекст регионалног повезивања и усаглашавања 

          Аутопут – Коридор 10 пресеца општину Велика Плана уздужно, 

просторно на два идентична, али морфолошки различита дела. Садржај, 

функције и утицаји овог коридора (аутопут, железница, магистрални правци, 

гасоводне и телекомуникационе мреже), јесте оно што се мора унапређивати, 

валоризовати и нијансирати у будућем времену. Сарадња на бази туристичких, 

привредних, саобраћајних и културних програма је оно што је могуће и реално, 

управо због постојања Аутопута Е- 75 (Београд – Ниш). 

        Велика Морава одређује највећим делом источну границу општине и 

представља најзначајнији хидропотенцијал, нарочито што је и највећа „српска“ 
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притока Дунава (Коридор VII), који представља још један европски интегрални 

коридор на овом простору. 

        Положајни централитет проистиче из самог географског положаја 

општине. Општина Велика Плана налази се у централном делу Републике 

Србије и највећим својим делом простире се у средишњем делу 

Великоморавске низије. 

    На основу географских карактеристика општине Велика Плана, може се 

закључити да се предложеном Oдлуком о мрежи јавних основних школа 

омогућава да у свим насељеним местима на територији општине Велика Плана 

постоји било матична школа било издвојено одељења, што ученицима 

представља погодност да похађају школу у месту становања тј. без потешкоћа 

које се односе на пешачење односно превоз до школе. 

 

 

 

2.2.ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

 

 

БРОЈ СТАНОВНИКА У НАСЕЉИМА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА 

ПРЕМА ПОДАЦИМА РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ (ПОПИС 

2011. ГОДИНЕ) 

 

Назив насељеног места Број становника 

Велика Плана 17 168 

Велико Орашје 2 247 

Доња Ливадица 1 909 

Крњево  4 307 

Купусина 210 

Лозовик  5 764 

Марковац  3 616 

Милошевац  3 378 

Ново Село 1 369 

Радовање  614 

Ракинац  1 057 

Старо Село 3 151 

Трновче  935 

Укупно општина Велика Плана 45 725 
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СПИСАК ДЕЦЕ ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД И ПРЕДШКОЛСКО ЗА ШКОЛСКУ 

2017/18. ПРЕМА ПОДАЦИМА ДОБИЈЕНИМ ИЗ КАРТОТЕКЕ ВАКЦИНАЦИЈЕ 

ДОМА ЗДРАВЉА „ДР МИЛАН-БАНЕ ЂОРЂЕВИЋ“ ВЕЛИКА ПЛАНА 

 

Место пребивалишта Предшколско Први разред 

Велика Плана 118 154 

Радовање 5 5 

Ракинац  9 6 

Марковац 20 20 

Ново Село 8 7 

Старо Село 21 13 

Доња Ливадица 10 15 

Велико Орашје 23 11 

Крњево 23 26 

Трновче 9 1 

Милошевац  34 19 

Лозовик  35 30 

 

 

СПИСАК ДЕЦЕ ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД И ПРЕДШКОЛСКО ЗА ШКОЛСКУ 

2018/19. ПРЕМА ПОДАЦИМА ДОБИЈЕНИМ ИЗ КАРТОТЕКЕ ВАКЦИНАЦИЈЕ 

ДОМА ЗДРАВЉА „ДР МИЛАН- БАНЕ ЂОРЂЕВИЋ“ ВЕЛИКА ПЛАНА 

 

Место пребивалишта Предшколско Први разред 

Велика Плана 144 118 

Радовање / 5 

Ракинац  6 9 

Марковац 25 20 

Ново Село 9 8 

Старо Село 16 21 

Доња Ливадица 17 10 

Велико Орашје 13 23 

Крњево 22 23 

Трновче 7 9 

Милошевац  25 34 

Лозовик  50 35 
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2.3.СТАЊЕ ПРИВРЕДЕ И ПЕРСПЕКТИВА ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА 

Према степену развијености јединица локалних самоуправа општина 

Велика Плана спада у трећу групу недовољно развијених јединица локалних 

самоуправа, чији је степен развијености у распону од 60% до 80% републичког 

просека. На основу података Националне службе за запошљавање на 

територији општине Велика Плана број незапослених лица на крају месеца 

фебруара 2019. године износи 3.350.  

 Како је укупна површина територије општине Велика Плана 345,5 км2, а 

пољоприврену површину чини 27.692 ha, може се закључити да је 

пољопивреда најзаступљенија делатност. 

 Развојне потенцијале у области пољопривреде на територији општине 

Велика Плана чине: 

• земљишни фонд доброг квалитета, изведена комасација на већем делу 

земљишта у долини што пружа могућности за све врсте ратарске 

производње 

• могућност наводњавања великог дела обрадивих површина у долини, 

што омогућава ратарску производњу 

• повољне могућности које пружа  за воћарско- виноградарску и сточарску 

производњу 

• повољни климатски и земљишни услови 

Осим природних постоје и друге просторне и демографске карактеристике 

које представљају одређену погодност у односу на друге средине:   

• повољан однос обрадивих површина и пољопривредног становништва 

• релативна близина Београда као значајног потрошача пољопривредних 

производа 

• значај саобраћајница које пресецају општину као и могућност да се део 

понуда валоризује кроз туристичку понуду 

 

 

2.4.ЛОКАЛНА ТРАДИЦИЈА И УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ И СПОРТА 

Применом културних критеријума на предложену Одлуку о мрежи јавних 

основних школа, а који се односе на уважавање специфичности локалне 

традиције и развијености институција културе у општини Велика Плана треба 

поћи од података који се односе на најзначајније споменике културе у 
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насељеним местима општине Велика Плана. На основу података добијених од 

Регионалног завода за заштиту споменика културе у Смедереву преглед 

споменика културе на територији општине Велика Плана је следећи: 

 

СПОМЕНИЦИ КУЛТУРЕ ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА 

• Црква брвнара „Покајница“ – споменик културе у Старом Селу, поседује 

Иконостас са иконама Константина зографа и старе богослужне књиге; 

• „Радовањски луг“- просторни меморијални природни споменик, 

знаменито место у Радовању, поседује уметничку слику „Карађорђе“ рад 

Паје Јовановића. 

 

СПОМЕНИЦИ КУЛТУРЕ ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА 

• Манастир „Копорин“ – задужбина Деспота Стефана Лазаревића, 

споменик културе са живописом из прве половине XV века; 

• Црква брвнара Светог Ђорђа у Крњеву- споменик културе са иконама из 

XIX века неидентификованог аутора, велики број покретних икона. У 

порти се налази звоник и зграда најстарије школе у смедеревском крају. 

 

НЕКАТЕГОРИЗОВАНИ СПОМЕНИЦИ КУЛТУРЕ 

• Црква брвнара Светог Петра и Павла – споменик културе у Лозовику, 

иконостас са иконама Јање Молера; 

• Црква Светог Петра и Павла – споменик културе у Лозовику, иконостас 

са иконама Живка Југовића, Петра Раносовића, Стеве Тодоровића, Ђоке 

Миловановића и  Димитрија Андрејевића, као и већи број књига из XVIII и  

XIX века; 

• Зграда Старе кланице – споменик културе у Великој Плани, подигнута 

почетком XX века; 

• Вила Клефиш- споменик културе, зграда у улици Милоша Великог 79, 

подигнута 1922. године; 

• Црква Рођења пресвете Богородице- споменик културе у Милошевцу, 

иконостас са иконама Николе Марковића, већи број икона, црквених 

књига из XIX векаи предмета примењене уметности, у порти се налази 

споменик настрадалима у ратовима 1912-1919, поред порте је гробље 

палим борцима I и II Светског рата; 
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• Кућа брвнара Драгослава Пашића- споменик културе у Милошевцу, један 

је од најстаријих и највреднијих објеката овог типа на територији 

општине Велика Плана; 

• Црква Светог Вазнесења – споменик културе у Старом Селу, иконостас 

са иконама Ђорђа Крстића, месингани крст са сликом Распећа на 

порцелану, већи број књига из XIII и  XIX века; 

• Црква Светог Георгија – споменик културе у Новом Селу, иконостас са 

иконама неиндетификованог аутора, иконе на архијерејском престолу и 

већи број покретних слика; 

• Црква Светог архангела Гаврила – споменик културе у Ракинцу, 

иконостас са иконама неидентификованог аутора, већи број богослужних 

књига из XIX века и предмета примењене уметности; 

• Црква Свете Петке- споменик културе у Великом Орашју, иконостас са 

иконама с краја XIX века; 

• Кућа Илије Николића- споменик културе у Великом Орашју, подигнута 

половином XIX века. 

 

На основу изложеног може се видети да се највећи део споменика културе 

на територији општине Велика Плана налази изван самог седишта општине тј. 

у селима општине, као и то да се један број споменика културе, верских 

објеката налази у двориштима основних школа у селима или у њиховој 

непосредној близини. У очувању наведених споменика културе поред 

одговарајућих институција велики допринос дају и саме школе било улагањем 

средстава било добровољним радом ученика и професора, што значи да би 

опстанком школа у свим насељеним местима умногоме допринело да се 

споменици културе у њима очувају. 

 

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „МАСУКА“ ВЕЛИКА ПЛАНА 

Центар за културу „Масука“ Велика Плана је основан 2010. године као 

јавна установа културе, објединивши у себи пређашњи Дом омладине Велика 

Плана, Народни универзитет и Позориште „Масука“. Рад установе почива на 

тековинама аматерског позоришта, које је недавно прославило 90 година 

постојања,као и фолклорног друштва које ће ускоро обележити 50 година од 

настанка.Битан сегмент је рад Галерије Центра за културу „Масука“. 

Позориште је носилац две Вукове награде, више златних маски са 

Фестивала у Требињу и Фестивала у Кули, што су врхунска такмичења у 

области драмског аматеризма Србије и региона. Тренутно је кроз сцене за 
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најмлађе, омладину и сениоре ангажовано око 70 глумаца и чланова техничких 

екипа, кроз фолклорне секције 100 играча и извођача. 

Центар за културу „Масука“ Велика Плана је носилац водећих 

општинских, али и међународних манифестација попут: „Масукиних 

позоришних дана,“ „Сабора Светих апостола Вартоломеја и Варнаве“, „У славу 

великог вожда“, Општинске и Регионалне смотре рецитатора „Песниче народа 

мог“, Ликовне колоније „Покајница“, али је и суорганизатор Међународног 

филмског фестивала „Златна буклија“, и др. 

 

ДОМ КУЛТУРЕ  „ВЛАДА МАРЈАНОВИЋ „ СТАРО СЕЛО 

 Зграда Дома културе сазидана је педесетих година прошлог века, а 1969. 

године постаје установа културе. 

 Делатност установе је тада дефинисана као „организовање културно-

просветног и забавног живота“.  

У просторијама Дома културе, као мултикултурне институције,  могу се 

видети ликовна, музичка, позоришна, филмска, научна и књижевна остварења 

и то кроз организовање драмског студија који сваке године својој публици 

представи бар једну премијеру, такође континуитет постоји и у раду 

фолклорног ансамбла Дома културе, галеријског простора, одржавању научних 

и књижевних трибина, приказивању едукативних филмова и окупљању грађана 

ради њиховог друштвеног ангажовања у свим облицима. 

Дом културе „Влада Марјановић“ организује сваке године позоришни 

фестивал МАЕКС (МАЛА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА СЦЕНА), ФСФФ (ретроспективу 

Фестивала српког филма фантастике), а ова установа културе активно је 

укључена у организацију и спровођење манифестације „У славу великог вожда“ 

као и  поводом Дана општине, а у последње две године Дом културе се 

опробао и у издавачкој делатности (Зборник КАРАЂОРЂЕ И ЊЕГОВО 

НАСЛЕЂЕ (суиздавач) и монографија ЦРКВА У СТАРОМ СЕЛУ) и све то уз 

активну сарадњу са свим установама и удружењима са територије општине 

Велика Плана и из читаве Србије која се баве разним видовима културе. 

 

 ТУРИСТУЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ  ВЕЛИКА ПЛАНА 

У оквиру Туристичке организације општине Влика Плана постоји сектор 

за спорт и рекреацију. У хали спортова се одржавају тренинзи и утакмице. 

Туристичка организација Велика Плана располаже и базенима. Омогућена је 

рекреација спортским клубовима и грађанима. 
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Површина спортске дворане је 1.760м2, а број гледалаца који могу бити 

смештени на трибинама је 1.200. 

У спортском комплексу се налазе 3 базена, а на трибинама се може 

сместити 650 гледалаца. 

 

Специфичности општине Велика Плана 

Центар за породични смештај и усвојење „МИЛОШЕВАЦ“, 

Милошевац, ул. Кнеза Михаjла бр. 1. Центар је почео са радом 29.03.1931. 

године. Регистрован је као установа за смештај деце без родитељског старања. 

Површина једне зграде је 160м2, друга зграда је површине 250м2, игралиште 

за децу је 450м2. У другој згради налази се библиотека са читаоницом и сала 

за састанке са хранитељицама и децом, архива, етно соба, магацински 

простор, гаража, котларница. Саграђена је и зграда за децу са сметњама у 

развоју величине 80м2. 

    Делатност Центра је хранитељство: смештај, праћење, развој и 

адаптација деце у хранитељским породицама, укључивљње и праћење у 

процесу образовања, припрема деце за повратак у породицу порекла, праћење 

здравственог стања деце, контрола контакта деце са породицом порекла, даље 

школовање, припрема за промену облика заштите, усвојење (припрема детета 

и породице), избор и обука нових хранитељских породица по програму 

надлежног Министарства, процена подобности хранитељских породица по 

програму надлежног Министарства, сарадња са матичним Центрима за 

социјални рад, школама, предшколским установама, здравственим 

институцијама. 

  Указује се потреба за повећањем броја стручних радника (дефектолог, 

логопед, педагог, педијатар, дечији неуропсихијатар), персонални и педагошки 

асистент, потреба за систематском и планском едукацијом из области психо-

социо терапије, као и формирање неопходне базе података, чиме би се 

постигао квалитетнији приступи отклањање проблема у раду са децом и 

породицама. 
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3.УСТАНОВЕ ОСНОВНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА 

3.1.ИСТОРИЈСКИ ОСВРТ НА РАЗВОЈ ОБРАЗОВАЊА У ЈЛС 

 

1. Основна школа „Свети Сава“ Велика Плана, једна је од три основне 

школе које се налазе у Великој Плани. По свом положају је централна и 

највећа градска школа. Први подаци о ширењу писмености у Великој 

Плани везују се баш за ову школу и 1836. годину. Са повећањем броја 

становника повећавао се и број ученика, те су грађене нове зграде са 

већим бројем учионица.Школске 1957/58. године школа прераста у 

осморазредну и добија назив „Моша Пијаде“, а 1987. године почиње са 

радом у новом објекту у коме се и сад налази. Назив школе је школске 

1990/91. године промењен и сада носи име „Свети Сава“. 

 

2. Основна школа „Карађорђе“ Велика Плана, некада је носила назив 

„Милош Митровић”, саграђена је 1836.године. Зграда је надограђена 

1904.године,а у каснијем периоду је дограђен део са кабинетима и 

фискултурном салом. У оквиру ове школе постоје следећа издвојена одељења: 

-Школа у Старом Селу датира из 1820.године, а нова школска зграда 

саграђена је  1904.год. 

-Старо Село – Горњи крај, добија школу 1929.године која је  порушена и на 

том  месту  је 1983.направљена нова школска зграда. 

-У Великом  Орашју  прва школа  почела је са радом 1870.год. Нова школска  

зграда  је отворена 1931.године. 1967. године су надограђене школска сала и 

кухиња, а 1995.год је почела изградња новог дела школе. 

-Школска зграда у Крушеву  направљена је 1937.године. 

- Школа у Бресју  отворена је 1929.год., а 1933.год.  подигнута је нова 

школска зграда са 4 учиониоце и кухињом. 

-Радовање добија школу 1896.год., а садашња зграда је подигнута 

1923.год. 

-Школа у Купусини је изграђена 1976.год. на месту старе школске зграде. 

Почетком школске 1968/1969.године  извршена је  интеграција основних 

школа  у нашој општини па су школе у Старом Селу  и Великом Орашју , као и 

школе у Старом Селу Горњи крај и Крушеву припојене   ОШ“Милош Митровић“, 

Велика Плана која је преузела сва права,обавезе,наставно и друго особље. 

Нешто раније су припојене школе из Бресја(1964.), Радовања(1967.),Купусине и 
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Карауле.Школске 1968./69. год. школа је имала 1364 ученика. Школске 

2004/2005.године школа мења назив у ОШ``Карађорђе``. Школа данас има  546 

ученика. 

  3.Основна школа „Вук Караџић“ Крњево, почела је са радом далеке 1779. 

године, као прва сеоска основна школа. Школу су подигли и издржавали 

мештани и родитељи ђака који су похађали школу. 

Између два светска рата кроз крњевачку школу је прошао велики број 

учитеља, који су окупљали омладину у оквиру активног КУД-а „Обилић“. 

Школа је радила и за време рата, а одмах по ослобођењу је уписала све 

ученике дорасле за школу, организујући за одрасле курсеве писмености. 

Осмогодишње образовање почиње већ у јесен 1949. године када се 

отвара пети разред. 

Школа поседује кабинете и фискултурну салу. 

Поред матичне школе, у којој се образовно-васпитни рад одвија од првог 

до осмог разреда,  постоји и издвојено одељење ове школе у Савановцу, 

где се настава одвија од првог до четвртог разреда. 

 

4. Oсновна школа „II шумадијски одред“ Марковац-Прва школа у Марковцу 

почела је са радом давне 1835. године за време владавине Милоша 

Обреновића. Тада је то била једна од 72 школе које су постојале у 

Србији у то време. Први учитељ је био Шандор о коме није остало много 

записа, док су каснији учитељи углавном били богослови. Учио се 

словенски језик и азбука, а највећи део времена посвећивао се певању 

црквених песама. У школу су ишла само мушка деца имућнијих 

родитеља из Марковца и околине. Прва женска деца полазе у школу 

1887. године.Велика школа подигнута је 1907. године, то је садашња 

стара школа, која се налази са десне стране дворишта. За време Првог и 

Другог светског рата школска зграда је од стране окупатора коришћена 

као касарна, при чему је оба пута била уништена. 

Школске 1950/51. године школа прераста у осмолетку чиме 

осмогодишње школовање постаје обавезно. 

 

5.  Основна школа „Радица Ранковић“ Лозовик- По забележеној традицији, 
прва основна школа у Лозовику подигнута је 1835. године у једној 
приватној кући у центру села. 

 Међутим, први учитељ баш те школе, Аранђел Илић у својим 
мемоарима тврди, да је своје ђаке подучавао у згради поред цркве 
брвнаре подигнуте 1831. године. Године 1842. подигнута је Лозовичко-
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сараорачка школа, између ових села, код цркве брвнаре. Ђаке је 
подучавао учитељ Миладин Радовановић. 
     Касније је 1871. године у средини села подигнута лепа и најмодернија 
зграда за оно време у којој је било много учионица и других споредних 
просторија. Ова зграда је била у функцији све до 1968. године када је 
направљена нова модерна зграда у центру села. 
Пред почетак II светског рата, због великог броја ученика и разуђености 

Лозовика, отпочиње се изградња две нове школске зграде на супротним 

крајевима села. Исте су завршене тек након II светског рата, 1947. 

односно 1949. године (школске зграде бр. 2 и бр. 3). 

Данас се рад школе одвија у овим трима одвојеним школским зградама 

(школска зграда 1 – у центру, бр. 2 у Бугар мали и бр. 3 у Црквен мали). У 

двема школским зградама настава се одвија за ученике од I – 

IV разреда, док у централној школи постоји 9 одељења виших разреда. 

6. Основна школа „Академик Радомир Лукић“ Милошевац- Постојање 

основне школе у Милошевцу датира још од давне 1824. године када је, 

по запису  учитеља Миливоја Гавриловића, отворена школа при цркви за 

потребе описмењавања мештана. Тек 1862. године отворена је класична 

четвороразредна основна школа која 1950/51. школске године прераста у 

осморазредну основну школу. У оквиру ове школе постоји и издвојено 

одељење у Трновчу. 

Трновачка основна школа датира још од 1883. године.  Под називом „Вук 
Караџић“ радила је самостално као четвороразредна основна школа до 
1963. године  када је припојена милошевачкој школи (тада ОШ „Бранко 
Радичевић“). 
Школи је од настанка до данас четири пута промењен назив. Под називом 
„Народна школа Милошевачка“ радила је 1824-1934. Други назив „Државна 
народна школа“ носила је у периоду 1935-1956. Као ОШ „Бранко Радичевић“ 
радила је 1957-2000, када јој је, коначно, по угледном мештанину и 
академику, промењен назив у ОШ „Академик Радомир Лукић“. 
Образовање је било привилегија дечака све до 1901. године када је 
отворена прва школа за девојчице. 1904. године спојени су трећи разреди 
мушке и женске школе, а већ 1907. спојени су и остали разреди поменутих 
школа. 
У овој школи се, почевши од школске 1965/66. године,  изводи и специјална 
настава. 

 

7. Основна школа „Надежда Петровић“ Велика Плананалази се у Великој 

Плани,недалеко од центра града. Има матичну основну школу и 

издвојено одељење у Доњој Ливадици. Матичну основну школу,као и 

издвојено одељење школе похађају ученици од првог до осмог разреда . 

Реон издвојеног одељења школе у Доњој Ливадици , чини насељено 

место Доња Ливадица. Матична школа је основана пре 20 година а 

налази се у потезу ''Гложа''.  
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Школа има  спортске терене за кошарку, рукомет, фискултурну салу 

и  зелене површине.  

Окружење школе је такво да представља насеље у коме доминирају 

породичне куће. Локација школе је доступна ученицима, па се до школе 

долази пешке.  

Зграда школе издвојеног одељења у Д.Ливадици је направљена далеке 

1937. године. Реновирање школских објеката у Доњој Ливадици је 

рађено у шк.2003/2004. год. Школа се налази у центру села, доступна је 

ученицима, па се до школе долази пешке. У издвојеном одељењу  школе 

постоје кабинети за информатику и биологију и 8 учионица смештених у 

два објекта. Школско двориште  садржи и терен за фудбал, прилагођени 

терен за кошарку и зелене површине.  

 

3.2. ПРИКАЗ ТРЕНУТНЕ МРЕЖЕ ШКОЛА 

Матични 
бр. школе 

Седиште 
школе у 
месту 

Назив школе Издвојено 
одељење 

Разредност 

07580487 Велика Плана „Надежда Петровић“  
Доња Ливадица            

I – VIII 
I - VIII 

07158726 Велика Плана „Карађорђе“  
 
Старо Село 
Велико Орашје 
Бресје 
Радовање 
Караула 
Купусина 
Старо Село 

• Горњи 
крај 

Крушево 

I - VIII 
 
I – VIII 
I – VIII  
I – IV 
I – IV 
I – IV 
I – IV 
I - IV 
 
 
I - IV 

07158815 Велика Плана „Свети Сава“  I - VIII 

07158688 Марковац „II Шумадијски 
оред“ 

 
Ново Село 
Ракинац 
Пиносава 

I – VIII 
I – VIII 
I – IV 
I - IV 

07158742 Крњево Вук Караџић  
Савановац 

I – VIII 
I - IV 

07158904 Лозовик Радица Ранковић  I - VIII 

07158700 Mилошевац Академик Радомир 
Лукић 

 
 
Трновче 

I – VIII 
 
I - IV 
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3.3.АНАЛИЗА КРЕТАЊА БРОЈА УЧЕНИКА  

ПРЕГЛЕД БРОЈА УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА ПО ШКОЛАМА у школској 2015/16. 
Р. 
бр. 

Седиште 
школе у 

месту 

Назив 
школе 

Издвојено 
одељење у 

Број одељења Број ученика Број 
деце по 
ИОП-у 

Укупно I-
IV 

V-
VIII 

Укупно I-
IV 

V-
VIII 

 

 

1. Велика 
Плана 

“Свети 
Сава“ 

 35 17 18 896 430 466 Од 1. до 8. 
разреда и у 2 
одељења 
спец. наставе, 
укупно 23 
ученика 

 

2. Велика 
Плана 

“Надежда 
Петровић“ 

 8 4 4 163 70 93 1  

Доња 
Ливадица 

8 4 4 129 63 66 1  

 
 
 

 

3. Велика 
Плана 

“Карађорђе“  12 4 8 250 81 169 8 

Старо Село 8 4 4 131 62 80 1 

Старо Село 
(г.к.) 

1 1 / 7 7 / / 

Велико 
Орашје 

8 4 4 143 69 74 9 

Бресје 3 3 / 38 38 / / 

Радовање 2 2 / 11 11 / / 

Караула 2 2 / 11 11 / / 

Купусина  1 1 / 3 3 / / 

Крушево 1 1 / 4 4 / / 

  

Укупно 38 22 16 610 287 323 18 

 
 
 

4. Марковац “II 
шумадијски 

одред“ 

 12 4 8 208 89 119 13 

Ново Село 7 3 4 115 36 79 9 

Ракинац 3 3 / 30 30 / 1 

Пиносава 1 1 / 1 1 / / 

Укупно 23 11 12 354 156 198 23 
ученика 

 
 

5. Крњево “Вук 
Караџић“ 

 12 4 8 221 71 150 5 

Савановац 4 4 / 47 47 / 1 

Укупно 16 8 8 268 118 150 6 ученика 
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6. Лозовик “Радица 
Ранковић“ 

Центар 
школа 

9 / 9 197 / 197 12 
ученика 

Бугар 
мала 

4 4 / 97 97   

   Црквена 
мала 

4 4 / 92 92   

Укупно   
17+3фоо*=20 

 8 9 386 189 197 12 
ученика 

 
 

7. Милошевац “А.Р. 
Лукић“ 

 18 6+1со* 10+10со* 280 122 158 40 

Трновче 5 4+1со* / 40 36 4 9 

Укупно 23 12 11 320 158 162 49 

 
 *(со-  одељење специјалне наставе), 

                                  * (фоо- формално образовање одраслих) 

 

 

Р. 
бр. 

Седиште 
школе у 

месту 

Назив 
школе 

Издвојеноодељење 
у 

Број одељења Број ученика Број 
деце 

по 
ИОП-

у 

Укупно I-
IV 

V-
VIII 

Укупно I-
IV 

V-
VIII 

 

 

ПРЕГЛЕД БРОЈА УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА ПО ШКОЛАМА у школској 2016/17. 
 

 

1. Велика 
Плана 

“Свети 
Сава“ 

 35 16 19 892 407 485 Од I доVIII  
разреда и у 2 
одељења 
спец.наставе -
50 ученика 

 

2. Велика 
Плана 

“Надежда 
Петровић“ 

Матична 
школа 

8 4 4 154 61 93 2 ученика 

Доња 
Ливадица 

8 4 4 118 54 64 1 ученик 
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3. Велика 
Плана 

“Карађорђе“ Матична 
школа 

12 4 8 246 84 162 10 ученика 

Старо Село 8 4 4 133 57 76 5 ученика 

Старо Село 
(г.к) 

1 1 / 5 4 / / 

Велико 
Орашје 

8 4 4 144 62 82 6 

Бресје 3 3 / 37 37 / 1 ученик 

Радовање 1 1 / 7 7 / 1 ученик 

Караула 2 2 / 14 14 / / 

Купусина  1 1 / 2 2 / / 

Крушево 1 1 / 3 3 / / 

  

Укупно 33 21 12 591 270 320 23 

 
 
 

4. Марковац “II 
Шумадијски 

одред“ 

Матична 
школа 

13 6 7 234 125 109 11 
ученика 

Ново Село 8 3 5 109 26 83 10 
ученика 

Ракинац 2 2 / 23 23 / / 

Пиносава 1 1 / 1 1 / / 

Укупно 24 12 12 367 175 192 21 ученик 

 
 

5. Крњево “Вук 
Караџић“ 

Матична 
школа 

12 4 8 223 71 152 7 ученика 

Савановац 4 4 / 47 47 / / 

Укупно 16 8 8 270 118 152 7 ученика 

 
 

6. Лозовик “Радица 
Ранковић“ 

Матична 
школа 

9 / 9 193 / 193 12 
ученика 

Бугар 
мала 

4 4 / 98 98 / / 

   Црквена 
мала 

4 4 / 80 80 / / 

Укупно    17+3 
*фоо=20 

8 9 371 178 193 12 
ученика 

 

7. Милошевац “А.Р. 
Лукић“ 

Матична 
школа 

18 7 11 225 122 153 44 ученика, 2 
спец.одељења 

Трновче 5 4 1 50 45 5 8 ученика, 1 
спец. одељење 

Укупно 23 11 12 275 167 158 52 ученика, 3 
спец.одељења 

 

*фоо- формално образовање одраслих 
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ПРЕГЛЕД БРОЈА УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА ПО ШКОЛАМА у школској 2017/18. 
 

Р. 
бр. 

Седиште 
школе у 

месту 

Назив 
школе 

Издвојено 
одељење у 

Број одељења Број ученика  

Укупно I-IV V-
VIII 

Укупно I-
IV 

V-
VIII 

 

 

1. Велика 
Плана 

“Свети 
Сава“ 

 37 16 19 882+11 
893 

418 464 Специјална 
одељења-од I 
доVIII  разреда 
и у 2 одељења 
-11 ученика 

 

2. Велика 
Плана 

“Надежда 
Петровић“ 

Матична 
школа 

8 4 4 151 65 86  

Доња 
Ливадица 

8 4 4 118 55 63  

 
 
 

3. Велика 
Плана 

“Карађорђе“ Матична 
школа 

12 4 8 237 80 157  

Старо Село 8 4 4 125 55 70  

Старо Село 
(г.к) 

1 1 / 6 6 /  

Велико 
Орашје 

8 4 4 130 55 75  

Бресје 3 3 / 30 30 /  

Радовање 1 1 / 6 6 /  

Караула 2 2 / 15 15 /  

Купусина  1 1 / 2 2 /  

Крушево 1 1 / 1 1 /  

  

Укупно 37 21 16 552 250 302  

 
 

4. Марковац “II 
Шумадијски 

одред“ 

Матична 
школа 

12 5 7 201 92 109  

Ново Село 8 3 5 91 28 63  

Ракинац 3 2+ппп* / 21 21 /  

Пиносава 1 1 / 2 2 /  

Укупно 24 12 12 315 143 172  

 
 

5. Крњево “Вук 
Караџић“ 

Матична 
школа 

12 4 8 211 66 145  

Савановац 4 4 / 41 41 /  

Укупно 16 8 8 252 107 145  


