
 

 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 60-6/19-1 

Датум: ____ 2019.године 

 

ГРАД УЖИЦЕ 

+381 (0) 31 590 135 • е-mail: predsednikskupstine@uzice.rs 

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

гласник РС“, број 88/17 и 10/19), члана  2. и 4. Уредбе о  критеријумима за доношење акта 

о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа 

(„Сл.гласник РС'', број 21/18), члана 60. тачка 7. Статута града Ужица (''Сл. лист града 

Ужица'', број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној ______2019 године, 

доноси 

 

О Д Л У К У 

ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ 

УСТАНОВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА УЖИЦА 

 

Члан 1. 

У Одлуци о мрежи јавних предшколских установа на подручју града Ужица (''Сл. лист 

града Ужица'', број 11/19), у члану 2. став 1. тачка 2. после алинеје девете ''-Јихаи-Мама 

Вонг'' Учитељска бб Ужице '' додаје се нова алинеја која гласи: 

-''Сунце'' Дријетањ-Бела Земља''.  

Тачка 3. брише се. 

Члан 2. 

У члану 3. после тачке 10. додаје се тачка 11. која гласи: 

''11. У Издвојеном одељењу ''Сунце'': 

- целодневни боравак и припремни предшколски програм''. 

 

                                                                         Члан 3. 

Остале одредбе Одлуке о мрежи јавних предшколских установа на подручју града Ужица 

остају непромењене. 

 

                                                                         Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града 

Ужица''. 

 

 

                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                                  Бранислав Митровић 

  



ГРАД УЖИЦЕ 

+381 (0) 31 590 135 • е-mail: predsednikskupstine@uzice.rs 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Чланом 104. став 1. и 3. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл. 

гласник РС'', број 88/17 и 10/19) прописано је да се број и просторни распоред јавних 

установа према врсти и структури, планира  актом о мрежи установа. Акт о мрежи јавних  

предшколских установа доноси скупштина јединице локалне самоуправе, на основу 

критеријума које утврди Влада.  

У складу са Законом и Уредбом о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних 

предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа (''Сл. гласник РС'', број 

21/18), Скупштина града Ужица је донела Одлуку о мрежи јавних предшколских установа 

на подручју града Ужица (''Сл. лист града Ужица'', бр.11/19). 

Разлог за доношење Одлуке о измени и допуни Одлуке о мрежи јавних 

предшколских установа на подручју града Ужица је отварање и почетак рада новог 

Издвојеног одељења ''Сунце'' на Белој Земљи у оквиру Предшколске установе ''Ужице '' 

Оснивање и почетак рада Предшколске установе ''Ужице'' у Издвојеном одељењу 

''Сунце'' на Белој Земљи допринеће смањењу оптерећења постојећих васпитних група и 

задовољењу потреба породица са овог подручја за пружањем услуга васпитно-образовног 

рада деци предшколског узраста. Повећаће се обухват деце предшколског узраста, 

односно осигураће се шира доступност квалитетног предшколског васпитања и 

образовања. Повећање капацитета јавне предшколске установе на овај начин помак је у 

постизању законом прописаних стандарда. 

 Капацитет објекта је довољан да прими 100 деце која ће бити распоређена у 4 

васпитне групе. Поред целодневног боравка у објекту ће се реализовати и припремни 

предшколски програм за децу у години пред полазак у школу.  

Средства потребна за реализацију ове одлуке обезбеђује буџет града Ужица. 
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