
 На основу члана 30. став 5., а у вези са чланом 30. став 3. и чланом 31. Закона о 
предшколском васпитању и образовању („Службени Гласник РС“, број: 18/2010, 101/2017, 
113/2017-др.закон, 95/2018-др.закон, 10/2019, 86/2019-др.закон, 157/2020-др.закон, 123/2021-
др.закон и 129/2021), члана 1., 2. и 3. Правилника о критеријумима за утврђивање мањег, осносно 
већег броја деце од броја који се уписује у васпитну групу („Службени Гласник РС“, број: 
44/2011) и члана 40. став 1. тачка 11) Статута општине Дољевац („Службени лист Града Ниша“, 
број: 127/18, 91/19 и 22/21), 
 Скупштина општине Дољевац, на седници одржаној дана  16. марта 2023. године, доноси 
 

ОДЛУКУ 
о утврђивању мањег, односно већег броја деце од броја који се уписује у васпитне групе 

Предшколске установе „Лане“ Дољевац 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком утврђује се да Предшколска установа „Лане“ Дољевац, може да упише 
мањи односно највише 20% већи број деце од броја који се уписује у васпитне групе 
Предшколске установе „Лане“ Дољевац, када не постоји могућност за формирање васпитних 
група у складу са чланом 30. став 3. и чланом 31. Закона о предшколском васпитању и 
образовању. 

Члан 2. 
 Већи број деце, од броја утврђеног у васпитним групама чланом 30. став 3. и чланом 31. 
Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени Гласник РС“, број: 
18/2010...129/2021), Предшколска установа „Лане“ Дољевац може уписати у случајевима: 

1) Ако утврђеном мрежом објеката и изграђеним капацитетима не могу бити обухваћена сва деца 
према исказаним потребама родитеља и ако не постоје услови за проширење мреже објеката и 
других простора за рад са децом: 

2) ако би с обзиром на просторни распоред дечјих објеката обухваћених мрежом и с обзиром на 
место становања или рада родитеља то било оправдано; 

3)  ако је просечно годишње одсуство деце у васпитној групи за децу узраста до три године веће од 
40%, односно за децу од три године до пет и по година веће од 30%; 

4) ако то захтева потреба просторне повезаности школе и предшколске установе. 
 
 Број деце који установа може да упише у васпитну групу, у случајевима наведеним у 
ставу 1. овог члана може бити већи највише 20% од броја деце који се уписују у васпитну групу 
прописаног чланом 30. став 3. и чланом 31. Закона о предшколском образовању и васпитању. 
 

Члан 3. 
Мањи број деце од Законом о предшколском васпитању и образовању утврђеног броја у 

васпитним групама, Предшколска установа „Лане“, може уписати у васпитне групе ако: 
1) се ради о ненаменски грађеним објектима, уз сагласност оснивача; 
2) исказане потребе родитеља није могуће задовољити формирањем васпитно-образовних група у 

складу са чланом 2. ове одлуке; 
3) је у васпитну групу са децом од две до три године уписано дете које прати стручни тим за 

инклузивно образовање; 
4) постоји најмање петоро деце стасале за похађање припремног предшколског програма и не 

постоји друга могућност њиховог обухвата; 
5) постоји најмање петоро деце узраста од шест месеци до годину дана a не постоји друга могућност 

њиховог обухвата. 
 
 



Члан 4. 
За примену и поступање у складу са члановима 2. и 3. ове одлуке, поред постојања 

случајева наведених у тим члановима неопходно је да установа испуњава и друге услове за рад 
у складу са чланом 92. Закона о основама система образовања и васпитања. 

 
Члан 5. 

 Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Решење број: 022-127 од 17.12.2010. 
године. 

Члан 6. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града 
Ниша“. 

Број: 023-13 
У Дољевцу, 16.03.2023. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК 

Дејан Смиљковић 
 

 


