
 П Р Е Д Л О Г 

 На основу члана 104 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. 
гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020), чланова 2 
и 4 Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о 
мрежи јавних основних школа (“Сл. гласник РС”, бр. 21/2018), и  члана 40 став 1 тачка 11 
Статута општине Голубац („Службени гласник општине Голубац“, бр.1/19 и 10/19), на својој 
седници Скупштине општине Голубац одржаној дана ________________2021. године, донета је 
следећа: 

О Д Л У К А 
о мрежи јавних предшколских установа на територији општине Голубац 

 
Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се број и просторни распоред предшколских установа, седиште и 
издвојена одељења - објекти прешколске установе и других установа образовања и васпитања, 
према врсти и структури уз уважавање циљева и принципа предшколског васпитања и 
образовања и потребу оптималног коришћења расположивих ресурса у установи и локалној 
заједници за обављање делатности васпитања и образовања деце предшколског узраста од 1 
године до поласка у основну школу. 

Члан 2. 

Програм предшколског образовања и васпитања деце предшколског узраста од 1 године 
до поласка у основну школи оствариваће се у Предшколској установи „Ласта“ из Голупца у којој 
се реализују програми у целодневном и полудневном трајању. 

Програм предшколског васпитања и образовања оствариваће се у објекту предшколске 
установе у њеном седишту у улици Капетан Мишина бб, 12223 Голубац. 

Члан 3. 

 Припремни предшколски програм организоваће се и при основним школама на 
територији општине Голубац, и то у:  

- ОШ “Бранко Радичевић” Голубац, у просторијама издвојених одељења основне школе у 
насељима Кривача, Добра, Брњица и Кудреш; 

- ОШ „Вељко Дугошевић“ Браничево у седишту основне школе у улици Моше Пијаде бр. 
6, 12222 Браничево; 

- ОШ „Живојин Жика Поповић“ , Раброво у просторијама издвојених одељења основне 
школе у насељима Миљевић и Клење. 

Члан 4. 

Образовно васпитни рад у Предшколској установи “Ласта” оствариваће се на српском 
језику. 

Члан 5. 

Саставни део ове одлуке чини Елаборат за припрему одлуке о мрежи јавних 
предшколских установа натериторији општине Голубац. 

Члан 6. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном  гласнику 
општине Голубац“. 

Члан 7. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о мрежи предшколских установа 
на територији општине голубац бро. 60-1/2011 (“Сл. Гласник општине Голубац”, бр. 6/2011). 

 
Број: ______/2021 
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