
 

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

(„Сл. гласник.РС“,број 88/2017), 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 21/2018), члана 37.став 1. тачка 11. Статута општине Дољевац („Службени лист 

Града Ниша“, број 127/18) 

 Скупштина општине Дољевац  на седници одржаној дана 07.03.2019. доноси 

 

О Д Л У К У 

О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

ДОЉЕВАЦ 

Члан 1. 

Одлуком о мрежи јавних предшколских установа на подручју општине Дољевацу 

даљем тексту: Мрежа предшколских установа) утврђују се број и просторни распоред 

предшколских установа, седиште и  издвојена одељења-објекти предшколске установе или 

други  простор, према врсти и структури уважавајући циљеве и принципе 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  шест месеци до поласка у основну школу. 

Члан 2. 

Делатност васпитања и образовања деце предшколског узраста од  шест месеци до 

поласка у основну школу  на територији општине Дољевац обављаће Предшколска 

установа „Лане“ Дољевац (у даљем тексту: Предшколска установа). 

Мрежу Предшколских установа чине: 

- Предшколска установа „Лане“ Дољевац и то: 

1. Матична установа у Дољевцу површине 832,58 мкв; 

2. У издвојеним одељењима које су власништво установе специјализоване за 

обављање васпитно-образовног рада и то: 

- Објекат установе, издвојено одељење у Белотинцу површине 350 мкв; 

- Објекат установе, издвојено одељење у Пуковцу површине 482,29 мкв; 

- Објекат установе, издвојено одељење у Орљану површине 100 мкв. 

 

3. У издвојеним одељењима у просторијама Основне школе „Вук Караџић“ 

 Дољевац и то: 

- У Кочану, укупне површине објекта 50 мкв са школским двориштем; 

- У Орљану, укупне површине објекта 50 мкв са школским двориштем; 

- У Шарлинцу, укупне површине објекта 50 мкв са школским двориштем; 



- У Мекишу, укупне површине објекта 30 мкв са школским двориштем; 

- У Шаиновцу, укупне површине објекта 50 мкв са школским двориштем; 

- У Чапљинцу, укупне површине објекта 50 мкв са школским двориштем; 

- У Кнежици, укупне површине објекта 20 мкв са школским двориштем; 

- У Малошишту, укупне површине објекта 50 мкв са школским двориштем; 

- У Чечини, укупне површине објекта 30 мкв са школским двориштем; 

- У Русни, укупне површине објекта 30 мкв без дворишта. 

Члан 3 

Саставни део ове одлуке чини Елаборат о плану мреже јавних предшколских 

установа са седиштем на територији општине Дољевац за период од 2019 до 2024. године, 

односно пет година. 

Члан 4. 

Ова Одлука објављује се у „Службеном листу Града Ниша“ и ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања. 

Члан 5. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о мрежи предшколских 

установа на територији општине Дољевац („Службени лист Града Ниша“, број 50/11). 

 

 

Број: 60-1 

У Дољевцу, дана 07.03.2019.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

                    

ПРЕДСЕДНИК СО-е 

__________________ 

Дејан Смиљковић 


