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На основу члана 20. став 1.
тачка 16. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'',
број 129/07), члана 43. Пословника о
раду Општинског већа општине
Баточина
(''Службени
гласник
општине
Баточина'',
бр.
8/12),
Општинско веће општине Баточина,
на седници одржаној дана 14.10.2014.
године, донело је

III
Решење доставити:
Предшколској установи ''Полетарац''
Баточина и архиви.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-677/14-01 од 14.10.2014.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

РЕШЕЊЕ
Радиша Милошевић
о давању сагласности на Одлуку о
висини учешћа родитеља у цени
смештаја деце у ПУ ''Полетарац''
Баточина у подручним одељењима

I ДАЈЕ СЕ сагласност на
Одлуку о висини учешћа родитеља у
цени смештаја деце у ПУ ''Полетарац''
Баточина у подручним одељењима,
коју је донео Управни одбор ПУ
''Полетарац'' Баточина на седници
одржаној дана 02.09.2014. године,
заведену под бројем 1100/2014.

На основу члана 30. став 6. Закона о
предшколском
васпитању
и
образовању
(''Службени
гласник
Републике Србије '', бр.18/10), члана
43. Пословника о раду Општинског
већа општине Баточина (''Службени
гласник општине Баточина'', бр. 8/12),
Општинско веће општине Баточина,
на седници одржаној дана 14.10.2014.
године, донело је
РЕШЕЊЕ

II Решење ступа на снагу
наредног дана од дана објављивања у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.

о давању сагласности на
формирање групе припремног
предшколског програма у
подручним одељењима у Кијеву и
Доброводици
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I ДАЈЕ СЕ сагласност на
формирање
заједничке
групе
припремног предшколског програма у
подручним одељењима Предшколске
установе ''Полетарац'' у Кијеву и
Доброводици, у полудневном трајању
од четири сата дневно.
II Решење ступа на снагу
наредног дана од дана објављивања у
''Службеном гласнику општине
Баточина''

ГОДИНА 2014.

Након разматрања наведеног
захтева, Општинско веће општине
Баточина донело је одлуку као у
диспозитиву решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-680/14-01 од 14.10.2014.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Образложење
Радиша Милошевић
Предшколска
установа
''Полетарац'' Баточина се у складу са
чланом 30. став 6. Закона о
предшколском
васпитању
и
образовању (''Сл. гласник РС'', број
18/10) обратила Општини Баточина
захтевом за добијање сагласности за
оснивање
заједничке
групе
припремног предшколског програма у
подручним
одељењима
ПУ
''Полетарац'' у Кијеву и Доброводици,
у полудневном трајању од четири сата
дневно. У захтеву наводе да не
постоји могућност да се у наведеним
подручним одељењима формирају
појединачне
групе
припремног
предшколског програма са петоро
деце стасале за похађање припремног
предшколског
програма,
то
је
потребна сагласност за формирање
заједничке групе, с обзиром да је у
подручном одељењу у Кијеву број
деце која би похађала установу троје,
док је у Доброводици четворо деце,
тако да би спајањем ових одељења
установа добила могућност за
оснивање једне групе припремног
предшколског програма. На тај начин
би
деци
у овим
подручним
одељењима било олакшано похађање
припремног предшколског програма.

На основу члана 30. став 6.
Закона о предшколском васпитању и
образовању
(''Службени
гласник
Републике Србије '', бр.18/10), члана
43. Пословника о раду Општинског
већа општине Баточина (''Службени
гласник општине Баточина'', бр. 8/12),
Општинско веће општине Баточина,
на седници одржаној дана 14.10.2014.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на
формирање мешовите васпитне
групе
у подручном одељењу у Милатовцу

I ДАЈЕ СЕ сагласност на
формирање мешовите васпитне групе
у подручном одељењу Предшколске
установе ''Полетарац'' у Милатовцу.
II Решење ступа на снагу
наредног дана од дана објављивања у
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''Службеном
Баточина''.

гласнику

општине

Образложење
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 Општини Баточина
захтевом за добијање сагласности за
оснивање мешовите васпитне групе у
подручном одељењу ПУ ''Полетарац''
у Милатовцу. У захтеву наводе да је у
наведеном
подручном
одељењу
почетком школске 2014/2015 године
формирана
група
припремног
предшколског програма коју је
похађало петоро деце предшколског
узраста и деветоро млађе деце, али је
у месецу октобру дошло до преласка
једног детета предшколског узраста у
Предшколску установу у Крагујевцу.
С обзиром да је према прописаним
нормативима за формирање групе
припремног предшколског програма
потребно најмање петоро деце, то је
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потребна сагласност за формирање
мешовите васпитне групе коју би
похађало четворо деце предшколског
узраста и деветоро деце млађих
узраста. На тај начин би деци у овом
подручном одељењу 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: 020-679/14-01 од 14.10.2014.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радиша Милошевић
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