
                    

 На основу члана 29.став 3. Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Сл.гласник РС '' број 72/09, 52/11 ,55/13,33/15-аутентично тумачење и 68/15,62/2016) , 
члана 2.став 3 Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских установа 
и акта о мрежи основних школа (''Сл.гласник РС број 80/10) и члана 41. Статута општине 
Ириг (''Службени лист општина Срема, бр.13/14, 30/14, 9/15 и 8/17)  Скупштина општине 
Ириг, на седници одржаној дана 25.08.2017.године  донела је  

 

ОДЛУКУ О МРЕЖИ ДЕЧИЈЕ УСТАНОВЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ 

Члан 1. 

Одлуком о мрежи  Дечије установе ''Дечија радост'' Ириг, утврђује се број, структура и 
просторни распоред предшколских установа на територији Општине Ириг. 

Члан 2. 

На територији општине Ириг,  делатност предшколског васпитања и образовања обавља 
Дечија установа''Дечија радост'' Ириг,са седиштем у  улици  Змај Јовина бр.61 

Члан 3. 

Мрежу предшколских установа чине: 

 Објекти Дечије установе (у седишту и објектима ван седишта Дечије установе) 

 Простори у основним школама ( у издвојеним одељењима школе) 

Члан 4. 

Основе  програма предшколског васпитања и образовања садрже: 

 Основе програма неге и васпитања деце узраста од 12 месеци до 3 године старости 

 Основе програма предшколског васпитања и образовања деце од 3 године до 
припремног предшколског програма 

 Припремни предшколски програм 

Члан 5. 

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



Члан 6. 

Табеларни преглед мреже Дечије установе''Дечија радост''Ириг саставни је део ове одлуке. 

Члан 7. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о мрежи Дечије установе на 
територији Општине Ириг  број 01-011-34/2012 од 10. децембра 2012.године. 

Члан 8. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општина 
Срема'' 

 

Скупштина општине Ириг 
 

Број: 01-011-30/2017 
Датум: 25.08.2017. 

Ириг 
 
 

 
                                                                                                             Председник, 

                                                                                                         Владислав Илкић   

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ МРЕЖЕ ДЕЧИЈЕ УСТАНОВЕ ''ДЕЧИЈА РАДОСТ''ИРИГ 

Мрежа Дечије установе ''Дечија радост'' Ириг у којима се обавља целодневни боравак и 
припремни предшколски програм. 

 

Ред.
број 

Седиште и адреса 
објекта  

Број 
групе 

Облик рада према узрасту деце  Број деце 

1. Ириг, Змај Јовина 
бр.61  

2 Припремна предшколска група  39 
4 Целодневни боравак( јаслице, 

млађа , средња и старија 
обданишна група  

100 

2. Врдник, Милице 
Стојадиновић бб 

1 Припремна предшколска група  19 

3 Целодневно боравак ( јаслице и 
млађа и старија обданишна 
група ) 

70 



3. Нерадин, Змај Јовина 
бб 

1 Мешовита група са 
организацијом припремног 
предшколског програма 

13 

4. Шатринци , 
Маршала Тита  

 Мешовита група са 
организацијом припремног 
предшколског програма 

5 

5. Крушедол Село , 
Школска бр.1 

 Мешовита група са 
организацијом припремног 
предшколског програма 

7 

6. Ривица, Маршала 
Тита бр.29 

 Мешовита група са 
организацијом припремног 
предшколског програма 

10 

7. Јазак, Браће Мунџић 
бб 

 Мешовита група са 
организацијом припремног 
предшколског програма 

13 

 

Табеларни приказ мреже Дечије установе''Дечија радост''Ириг приказује се у 2 објекта 
вртића у којима се обавља целодневни боравак и припремни предшколски програм и 5 
простора основних школа ( издвојена одељења школа) у којима се обавља припремни 
предшколски програм 

 

 


