
 
 
Рача, 09.11.2011. године – број 5                      Цена 100,00 динара 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 
О д л у к е 
Одлука о мрежи предшколских установа на територији општине Рача 2 
Одлука о усвајању извештаја о степену изведених радова на постројењу за пречишћавање 
пијаће воде у Рачи 4 

 



Број 5, страна 2 Службени гласник општине Рача 09.11.2011. године 
  

На основу члана 29. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања 
("Сл.гласник РС " бриј 72/2009 и 52/2011), члана 2. став 3. Уредбе о критеријумима за 
доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о мрежи основних школа (''Службени 
гласник Републике Србије'', број 80/2010) и члана 45. став 1. тачка 7) Статута општине Рача 
("Сл. гласник општине Рача", број 06/08, 2/2010 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на 
предлог Општинског већа општине Рача, дана 09.11.2011. године, донела је: 
 

О Д Л У К У 
о мрежи предшколских установа на територији општине Рача 

 
Члан 1. 

 Овом одлуком утврђује се мрежа предшколских установа на територији општине 
Рача. 
 Број и просторни распоред предшколских установа из става 1. овог члана, чини 
саставни део ове одлуке.  
 

Члан 2. 
 На територији општине Рача делатност предшколског васпитања и образовања 
обавља Предшколска установа "Наша радост" Рача, Радоја Домановића број 10 (у даљем 
тексту: Предшколска установа). 

Члан 3. 
 Делатност  предшколског васпитања и образовања Предшколска установе, обавља у: 

- објекту Предшколске установе у седишту, 
- простору у основним школама (издвојеним одељењима школе), 
- другом простору који испуњава услове за обављање припремног предшколског 

програма у складу са Законом. 
Члан 4. 

Предшколска установа у објектима и просторијама које користи у оквиру своје 
делатности развија и остварује програме предшколског васпитања и образовања, и то: 

- програм неге и васпитања деце узраста од 1 до 3 године старости, 
- програм предшколског васпитања и образовања деце од 3 године до припремног 

предшколског програма, 
- програм предшколског васпитања и образовања деце од 5 године до пласка у школу,  
- припремни предшколски програм, 
- посебне и специјализоване програме. 

 
Члан 5. 

Програм припреме деце пред полазак у основну школу, у оквиру предшколског 
васпитања и образовања, траје четири сата дневно, најмање девет месеци. 
 

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рача. 
  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 

Број:020-59/2011-I                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 09.11.2011. године.                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
                                                                                                                  Душан Ђоковић, с.р. 
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БРОЈ И ПРОСТОРНИ РАСПОРЕД ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ РАЧА 

 
 
 

Ред. 
број 

Назив установе Објекат Седиште Облик рада  

1. ПУ "Наша 
радост" 

Јасле Рача, 
Радоја 

Домановића бр. 
10 

-програм неге и васпитања деце 
узраста од 1 до 3 године старости 

 

Вртић Рача, 
Радоја 

Домановића бр. 
10 

-програм предшколског васпитања 
и  образовања деце од 3 године до 
припремног предшколског 
програма и 
-припремни предшколски програм 

Издвојено 
одељење  
Основне 
школе 

"Карађорђе" 

Рача, Вучић -програм предшколског васпитања 
и образовања деце од 5 године до 
пласка у школу и 
-припремни предшколски програм 
(четворочасовни) 

Издвојено 
одељење  
Основне 
школе 

"Карађорђе" 

Рача, Доња Рача -програм предшколског васпитања 
и образовања деце од 5 године до 
пласка у школу и 
-припремни предшколски програм 
(четворочасовни) 

Издвојено 
одељење  
Основне 
школе 

"Карађорђе" 

Рача, 
Мирашевац 

-програм предшколског васпитања 
и образовања деце од 5 године до 
пласка у школу и 
-припремни предшколски програм 
(четворочасовни) 

Издвојено 
одељење  
Основне 
школе 

"Карађорђе" 

Рача, Велико 
Крчмаре 

-програм предшколског васпитања 
и образовања деце од 5 године до 
пласка у школу и 
-припремни предшколски програм 
(четворочасовни) 

Издвојено 
одељење  
Основне 
школе 

"Карађорђе" 

Рача, Сипић -програм предшколског васпитања 
и образовања деце од 5 године до 
пласка у школу и 
-припремни предшколски програм 
(четворочасовни) 

Издвојено 
одељење  
Основне 
школе 

"Карађорђе" 

Рача, Сараново -програм предшколског васпитања 
и образовања деце од 5 године до 
пласка у школу и 
-припремни предшколски програм 
(четворочасовни) 

Издвојено 
одељење  
Основне 
школе 

"Карађорђе" 

Рача, Сепци -програм предшколског васпитања 
и образовања деце од 5 године до 
пласка у школу и 
-припремни предшколски програм 
(четворочасовни) 
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Издвојено 
одељење  
Основне 
школе 

"Карађорђе" 

Рача, Трска -програм предшколског васпитања 
и образовања деце од 5 године до 
пласка у школу и 
-припремни предшколски програм 
(четворочасовни) 

Месна 
заједница 

"Мало 
Крчмаре" 

Рача, Мало 
Крчмаре 

-програм предшколског васпитања 
и образовања деце од 5 године до 
пласка у школу и 
-припремни предшколски програм 
(четворочасовни) 

 
 

 
На основу члана 45. став 1. тачка  22) Статута општине Рача ("Службени гласник 

општине Рача" број 6/08, 2/2010 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на седници одржаној 
данa 30.08.2011. године, донела је: 

 
 

О Д Л У К У 
 

 
Усваја се Извештај о степену изведених радова на постројењу за пречишћавање пијаће 

воде у Рачи. 
 

 Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 

 
 
Број:020-57/2011-I 
Дана: 30.08.2011. године. 
 
                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
                                                                                                        Душан Ђоковић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Према решењу Министарства за информисање Републике Србије, број 632-00590/93-03 од 
13.05.1993. године, Службени гласник општине Рача уписан је у регистар средстава јавног 
информисања под редним бројем 1461 од 11.05.1993. године. 
Издаје Општинска управа Рача; Главни и одговорни уредник Душица Миљојковић, секретар 
Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205. 


