
 
           На основу члана 30. став 5. Закона о предшколском васпитању и 
образовању ( „Службени гласник РС“ број18/10 и 101/17),  члана 32. Закона о 
локалној самоуправи  ( „Службени гласник РС“ број 129/07 и 47/18) и члана 39. 
Статута општине Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 6/08, 6/10 и 
5/14), Скупштина општине Ариље на 21. седници одржаној 23. 10. 2018. године, 
донела је 
 

ОДЛУКУ 

О БРОЈУ ДЕЦЕ У ВАСПИТНИМ ГРУПАМА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 

„АРИЉЕ“ У АРИЉУ 
 

Члан 1. 
 

 Утврђује се да се у васпитне групе у Предшколској установи „Ариље“ 
Ариље може уписати највише 20% већи број деце, од броја који је прописан 
Законом о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“ број 
18/10 и 101/17). 

Члан 2. 
 

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

Република Србија 
Општина Ариље 

Скупштина општине 

III број 60-___/2018, 23. 10. 2018. године 
АРИЉЕ 

 
Председник Скупштине општине 

                                                                                Драгиша Терзић 
 

Образложење 
 

Чланом 30. став 1. Закона о предшколском васпитању и образовању 
(„Службени гласник РС“ број 18/10 и 101/17), прописано је да се васпитно-
образовни рад са децом организује у васпитним групама и утврђене су врсте 
васпитних група по узрасту деце, а ставом 3. истог члана број деце која се 
уписују у васпитну групу истог узраста. У складу са чланом 30. став 5. Закона, 
оснивач може утврдити мањи, односно највише 20% већи број деце од броја 
који се уписује у васпитну групу, у складу са критеријумима које прописује 
министар. 
Правилником о критеријумима за утврђивање мањег, односно већег броја деце 
од броја који се уписује у васпитну групу („Службени гласник РС“ број44/2011), 
прописано је да се већи број деце од Законом утврђеног броја у васпитним 
групама може утврдити 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. 

Обрађивач, 
Општинска управа 

 


