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107.
На основу члана 29. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 – одлука УС), члана 3. став 3.
Уредбе о критеријумима за доношење аката о мрежи предшколских установа и аката о мрежи основних школа
(„Службени гласник РС“, број 80/2010), члана 40. став 1. тачка 7. и члана 120. Статута општине Пландиште
(„Службени лист општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште, на
седници одржаној дана 30.03.2017. године, доноси
ОДЛУКУ
О МРЕЖИ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се број и просторни распоред предшколских установа на територији општине
Пландиште (у даљем тексту: мрежа предшколских установа).
Члан 2.
На територији општине Пландиште делатност предшколског васпитања и образовања обавља
Предшколска установа „Срећно детињство“ Пландиште, Пландиште, улица Карађорђева бб.
Члан 3.
Мрежу Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште, чине:
-

објекат предшколске установе у седишту,
простори у основним школама (издвојеним одељењима школе) и
простор у приватној својини (издвојено одељење).

Члан 4.
Предшколску установу „Срећно детињство“ Пландиште, чини још 9 издвојених одељења деце предшколског
узраста смештених у просторијама Основне школе „Доситеј Обрадовић“ у насељима Јерменовци, Купиник,
Велики Гај и Маргита, у простору у приватној својини у Барицама, у просторијама Основне школе „Јован
Стерија Поповић“ у насељима Велика Греда и Милетићево и у просторијама Основне школе „Јован Јовановић
Змај“ у насељима Хајдучица и Стари Лец.
Члан 5.
Предшколска установа у објектима и просторијама које користи у оквиру своје делатности развија и
остварује програме предшколског васпитања и образовања и то:
-

програм неге и васпитања деце узраста до 3 године старости,
програм предшколског васпитања и образовања деце од 3 године до припремног
предшколског програма,
припремни предшколски програм и
посебне и специјализоване програме.
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Члан 6.
Програм припреме деце пред полазак у основну школу, у оквиру предшколског васпитања и
образовања, траје четири сата дневно, најмање девет месеци.

Члан 7.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о мрежи предшколских установа које
обављају предшколско васпитање и образовање на територији општине Пландиште („Службени лист општине
Пландиште“, број 8/2011).

Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Пландиште“.
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