СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број 18

Нови Бечеј 12.07.2006. године

година XLII

1.

У складу са чланом 32 став 3 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник Републике Србије“ број 62/2003, 64/2003, 50/2004 и
62/2004), Скупштина општине Нови Бечеј је, на седници од 29. децембра 2005.
године, донела Одлуку о мрежи дечијих вртића и основних школа у општини Нови
Бечеј, која је објављена у „Службеном листу општине Нови Бечеј“ број 20/2005.
Одлука је достављена Извршном већу АП Војводине ради давања
сагласности. Иста је враћена са захтевом да се мрежа основних школа регулише
посебном Одлуком. Скупштина општине Нови Бечеј је, на седници од 2. фебруара
2006. године, донела Одлуку о мрежи основних школа са седиштем на територији
општине Нови Бечеј, на коју је Извршно веће АП Војводине дало сагласност
Решењем број 610-00007/ 2006, од 6. априла 2006. године, а иста је објављена је
у „Службеном листу општине Нови Бечеј“ број 11 /2006.
Део Одлуке који се односи на мражу дечијих вртића остао је на снази, те
је израђен пречишћен текст који се објављује.

На основу члана 32 став 3 Закона о основама система образовања и
васпитања ( „Службени гласник Републике Србије“ бр. 62/2003, 64/2003, 50/2004 и
62/2004) и Одлуке о критеријумима за утврђивање мреже дечијих вртића и
основних школа („Службени гласник Републике Србије“ бр. 13/2004), Скупштина
општине Нови Бечеј на својој седници одржаној дана 29. децембра 2005. године,
доноси
ОДЛУКУ
О МРЕЖИ ДЕЧИЈИХ ВРТИЋА У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се мрежа дечијих вртића у општини Нови Бечеј, које
у складу са законом, испуњавају услове за обављање делатности.
Члан 2.
У дечијем вртићу обезбеђује се остваривање предшколског програма,
дневни боравак и исхрана деце, превентивна здравствена и социјална функција у
целодневном и полудневном трајању, до поласка детета у основну школу.
Члан3.
Делатност коју остварује дечији вртић организује 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.
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Обим делатности, у смислу претходног става, изражен у броју група, по
облицима рада са децом, утврђује се годишњим програмом рада, који доноси
установа у складу са законом.
Члан 4.
Делатност из члана 2 ове одлуке на територији општине Нови Бечеј
оствариваће:
1. Предшколска установа „Пава Сударски“ Нови Бечеј, Јаше Томића 1
и то у следећим објектима:
НОВИ БЕЧЕЈ
Редни
број
1.

Назив објекта и локација
„ЛЕПТИРИЋ“
Јаше Томић 1
„ПОЛЕТАРАЦ“
Железничка 13
„КОЛИБРИ“
Јосиф Маринковића 91
„ПЧЕЛИЦА“
Пролетерска 3

2.
3.
4.

Површина
објекта у м²

Укупна површина са двориштем у м²

1.003

1.220

770

6.430

454

463

118

1.980

НОВО МИЛОШЕВО
Редни
број
1.

2.

Назив објекта и локација
„ЈОВАНКА ДОБРОСАВЉЕВИЋ МИЦА“
ЈНА 29
„ПИНОКИО“
Маршала Тита 69

Површина
објекта у м²

Укупна површина са двориштем у м²

460

398

180

1.940

КУМАНЕ
Редни
број
1.

Назив објекта и локација
„МИЛЕНКО ТИТИН“
Маршала Тита 58

Површина
објекта у м²

237

Укупна површина са двориштем у м²
523

БОЧАР
Редни

Површина

Укупна пов-
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број

Назив објекта и локација

1.

„СНЕЖАНА“
Партизанска 6

објекта у м²

186

ршина са двориштем у м²
456

Члан 5.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о мрежи установа
за децу у општини Нови Бечеј ( „Службени лист општине Нови Бечеј“ број 8/1992.).
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Нови Бечеј“.
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Службени лист општине Нови Бечеј издаје и штампа : Општинска управа Нови
Бечеј , одговорни уредник секретар Скупштине општине Марица Бешлин,
аконтативна претплата за 2006 годину износи 1.000,00 динара, уплата на жиро
рачун број 840-1171741-88 Општинска управа сопствени приходи Нови Бечеј

