
На основу члана 29.  став 3. Закона о основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'' бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 68/2015), Уредбе о критеријумима за 
доношење акта о мрежи предшколских установ и акта о мрежи основних школа 
(''Службени гласник РС'' бр.80/10), члана 40. и 84. Статута града Лознице  (''Службени лист 
града Лознице'' бр. 19/08 и 6/13), Скупштина града Лознице, на седници одржаној 10. новембра  
2016. године, донела је 

 

О Д Л У К У 
о мрежи предшколских установа на подручју града Лознице 

 
 

Члан 1.  

Одлуком о мрежи предшколских установа на подручју града Лознице (у даљем тексту: 
Одлука) утврђује се врста, број и просторни распоред објеката који испуњавају услове за 
обављање делатности предшколског васпитања и образовања на територији града Лознице.  
 

                                                              Члан 2. 

Предшколска установа,  на основу могућности и утврђених потреба и интереса деце и 
родитеља, остварује: 

- припремни предшколски програм,  
- програм предшколског васпитања и образовања у целодневном трајању,  
- друге акредитоване програме предшколског васпитања и образовања и друге 

облике рада предвиђене законом.  
 
                                                              Члан 3. 

Делатности из члана 2. ове одлуке оствариваће се у организацији Предшколске установе  
''Бамби'' (у даљем тексту: Предшколска установа) која је основана за подручје града Лознице.  

 
Члан 4.  

Мрежу предшколских установа чини Предшколска установа из члана 3. ове одлуке са 
следећим објектима: 

- Старо обданиште ''Бамби'' у Лозници, површине 1400 м2 од 12 радних просторија,  
- ''Чаролија'' у Лозници,  површине 1.189 м2 од 11 радних соба, 
- ''Пчелица'' - Штира II, у Лозници,  површине 341 м2 од 3 радне просторије,  
- ''Лане'' и ''Лептирић'' у Лозници, површине 815 м2 од 8 радних просторија и двориште 

830 м2,  
- ''Пинокио'' у Бањи Ковиљачи 190 м2 у 2 радне просторије које користи Дом за децу 

''Вера Благојевић'' у Бањи Ковиљачи и заједничко двориште,  
- ''Звончић'' у Лешници, 160 м2 површине од 2 радне собе, 
- ''Јадранче'' у Јадранској Лешници,  површине 80 м2  од 2 радне собе и  
- ''Звончица'' у Козјаку,  површине 54,60 м2  са једном  радном собом. 



 
 

Члан 5.  

Делатност Предшколске установе  организује се у објектима за дневни боравак 
предшколске деце.  

Предшколска установа може на основу утврђених потреба деце и родитеља, да 
организује делатност и у другим просторијама које у складу са законом, испуњавају услове за 
дневни боравак и рад са децом предшколског узраста.  

Делатности и активности из става 2. овог члана организоваће се у прилагођеном 
простору месних заједница и основних школа где се организује минималан програм рада са 
децом, и то у: 

- ОШ ''Кадињача'' Лозница,  
- ОШ ''Вук Караџић'' Лозница,  
- ОШ ''Петар Тасић'' Лешница,  
- ОШ ''Мика Митровић'' Брезјак,  
- ОШ ''14. ОКТОБАР'' Драгинац,  
- ОШ ''Вук Караџић'' Липница,  
- ОШ ''Краљ Александар I Карађорђевић'' Јадранска Лешница,  
- ОШ ''Свети Сава'' Липнички Шор,  
- ОШ ''Јован Цвијић'' Лозница,  
- ОШ ''Доситеј Обрадовић'' Клупци, 
- ОШ ''Степа Степановић'' Текериш,  
- ОШ ''Вера Благојевић'' Бања Ковиљача и  
- некоришћени простор месне заједнице Јошева, првобитно планиран за пословницу ЈП 

''Пошта Србије''.'' 
 

                                                               Члан 6. 

Васпитно-образовни рад са децом организоваће се у васпитним групама које се у 
зависности од узраста деце и облика рада формирају у складу са Законом и прописима донетим 
на основу Закона.  

Обим делатности Предшколске установе у смислу претходног става изражен у броју 
група по облицима рада са децом, утврђује се годишњим програмом рада који доноси 
Предшколска установа у складу са Законом.  

 

Члан 7. 

Предшколској установи ' средства за реализацију програма обезбеђују се у буџету града 
Лознице и учешћем непосредних корисника.  

 
                                                               Члан 8. 

 
Установе за децу и друге установе које нису обухваћене мрежом предшколских 

установа, а испуњавају услове утврђене Уредбом о критеријумима за доношење акта о 



мрежи предшколских установа и акта о мрежи основних школа и овом одлуком, могу 
се укључити у мрежу Установе по поступку предвиђеном за доношење ове одлуке.  

Члан 9. 
  
Измене и допуне ове одлуке вршиће се по поступку и на начин њеног доношења.  
 

Члан 10. 
 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о мрежи установа за децу у 

општини Лозница (''Службени лист општине Лозница'', бр. 7/2002). 

Члан 11. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града 
Лознице''.   

 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 
 

Број: 06-32/16-4-16 
Датум: 10. новембар 2016. године 
Л о з н и ц а          

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


