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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 
16.09.2016. године 

ГОДИНА 2016. 
БРОЈ 16 

             

      На основу члана 30. став 6. и 31. 

Закона о предшколском васпитању и 

образовању (''Службени гласник 

Републике Србије'', бр.18/10), члана 

49. Пословника о раду Општинског 

већа општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', бр. 

10/16), решавајући по захтеву 

Предшколске установе ''Полетарац'' 

Баточина број 1113/2016 од 

12.09.2016. године, наш заводни број 

020-866/16-01 од 12.09.2016. године, 

Општинско веће општине Баточина, 

на седници одржаној дана  16.09.2016. 
године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на 

формирање мешовитих васпитних 

група  

у подручним одељењима ПУ 

''Полетарац'' у Брзану и Црном 

Калу 

 

 I  ДАЈЕ СЕ  сагласност на 

формирање мешовитих васпитних 

група у подручним одељењима 

Предшколске установе ''Полетарац'' у 

Брзану и Црном Калу. 

 

II  Решење ступа на снагу 

наредног дана од дана објављивања у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

  

Предшколска установа ''Полетарац'' 

Баточина се у складу са чланом 30. 

став 6.  и чланом 31. Закона о 

предшколском васпитању и 

образовању (''Сл. гласник РС'', број 

18/10) обратила Општинском већу 

општине Баточина захтевом за 

добијање сагласности за формирање 

мешовитих васпитних група у 

подручним одељењима ПУ 

''Полетарац'' у Брзану и Црном Калу.  

У захтеву наводе да је у 

наведеним подручним одељењима 

почетком школске 2016/2017 године 

број деце која су уписана у 

припремни предшколски програм 

мањи од броја деце предвиђене 

Правилником о критеријумима за 

утврђивање мањег односно већег 

броја деце од броја који се уписује у 

васпитну групу (''Сл.гласник РС'', број 

44/11), а то је најмање петоро деце. 

Како из тог разлога не постоји 

могућност формирања групе 

припремног предшколског програма 

неопходна је сагласност Општинског 

већа за формирање мешовитих 

васпитних група у наведеним 

подручним одељењима, коју би 

похађала деца предшколског узраста, 

и то у Брзану троје деце и у Црном 

Калу двоје деце, као и деца узраста од 

три до пет и по година. На тај начин 

би деци у овим подручним 

одељењима било олакшано похађање 

припремног предшколског програма, 
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а и деца млађих узраста била би 

укључена у васпитно-образовни рад. 

 Након разматрања наведеног 

захтева, Општинско веће општине 

Баточина донело је одлуку као у 

диспозитиву решења. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-885/16-01 од  16.09.2016. 

године 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

Здравко Младеновић 

_________________________________ 

На основу члана 30. став 6. и 

31. Закона о предшколском васпитању 

и образовању (''Службени гласник 

Републике Србије'', бр.18/10), члана 

49. Пословника о раду Општинског 

већа општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', бр. 

10/16), решавајући по захтеву 

Предшколске установе ''Полетарац'' 

Баточина број 1166/2016 од 

16.09.2016. године, наш заводни број 

020-882/16-01 од 16.09.2016. године, 

Општинско веће општине Баточина, 

на седници одржаној дана  16.09.2016. 

године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на 

формирање мешовите васпитне 

групе  

у подручном одељењу ПУ 

''Полетарац'' у Жировници 

 

 I  ДАЈЕ СЕ  сагласност на 

формирање мешовите васпитне групе 

у подручном одељењу Предшколске 

установе ''Полетарац'' у Жировници. 

 

II  Решење ступа на снагу 

наредног дана од дана објављивања у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

О б р а з л о ж е њ е 

 Предшколска установа 

''Полетарац'' Баточина се у складу са 

чланом 30. став 6.  и чланом 31. 

Закона о предшколском васпитању и 

образовању (''Сл. гласник РС'', број 

18/10) обратила Општинском већу 

општине Баточина захтевом за 

добијање сагласности за формирање 

мешовите васпитне групе у 

подручном одељењу ПУ ''Полетарац'' 

у Жировници. 

У захтеву наводе да је у 

наведеном подручном одељењу у 

периоду од 01.09.2016. године до 

15.09.2016. године, уписано 8-оро 

деце предшколског узраста и 19- оро 

деце узраста од две и по до пет и по 

година. Како би се васпитно-

образовни рад са децом предшколског 

узраста обављао квалитетније у 

посебној групи, неопходна је 

сагласност Општинског већа за 

формирање мешовите групе коју би 

похађала деца узраста од две и по 

године и то 8-оро деце и деца узраста 

до пет и по година и то 11-оро деце. 

На тај начин би деци у овим 

подручним одељењима било 

олакшано похађање припремног 

предшколског програма, а и деца 

млађих узраста била би укључена у 

васпитно-образовни рад. 

 Након разматрања наведеног 

захтева, Општинско веће општине 

Баточина донело је одлуку као у 

диспозитиву решења. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-886/16-01 од  16.09.2016. 

године 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

Здравко Младеновић 
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Издавач: Скупштина општине Баточина 

Уредник: Милица Митровић 


