
1 
 

Предлог   

 

На основу члана 104.став 3.Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласникРС“,број 88/2017), 

члана 2. и 4.Уредбе о  критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи 

јавних основних школа („Сл.гласникРС“,број 21/2018), члана 40 Статута општине Велико Градиште („Сл.гласник 

општине Велико Градиште“, бр. 5/2018-пречишћен текст), 

 Скупштина општинеВелико Градиште на седници одржаној дана ____________2019.године доноси 

 

О Д Л У К У 

О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ПОДРУЧЈУ  

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

Члан 1. 

 Одлуком о мрежи јавних предшколских установа на подручју општине Велико Градиште (у даљем тексту: 

Мрежа предшколских установа) утврђују се број и просторни распоред предшколских установа, седиште и  

издвојена одељења-објекти предшколске установе или други простор, према врсти и структури уважавајући 

циљеве и принципе предшколског васпитања и образовања и потребу оптималног коришћења расположивих 

ресурса у установи и локалној заједници, за обављање делатности васпитања и образовања деце предшколског 

узраста од  шест месеци до поласка у основну школу. 

 

Члан 2. 

 Делатност васпитања и образовања деце предшколског узраста од  шест месеци до поласка у основну 

школу на територији општине Велико Градиште обављаће Предшколска установа „Мајски цвет“ Велико Градиште 

са седиштем у Великом Градишту, улица Бошка Вребалова број 1 и 10 издвојених одељења у Сиракову, 

Мајиловцу, Курјачу, Тополовнику, Кисиљеву, Затоњу, Пожежену, Царевцу, Десини и Макцу. 

Мрежу Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште чине: 

- Објекат Предшколске установе у седишту, 

- Објекти у основним школама (издвојена одељења) у Сиракову, Мајиловцу, Курјачу, Тополовнику, 

Кисиљеву, Затоњу, Царевцу, Десини и Макцу. 

- Објекат у месној заједници (издвојено одељење) у Пожежену. 

Редни број Назив објекта Број група Капацитет Површина објекта у m2 Површина дворишта у m2 

1 Велико Градиште 13 300 1 900 3 300 

2 Мајиловац 1 20 54 4 000 

3 Сираково 1 20 54 1 500 

4 Курјаче 1 20 28 2 100 

5 Пожежено 1 20 50 / 

6 Затоње 1 20 28 2 200 
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7 Кисиљево 1 20 35 4 000 

8 Тополовник 1 20 54 2 500 

9 Макце 1 20 50 3 000 

10 Десине 1 20 30 2 000 

11 Царевац 1 20 30 1 000 

 

Члан 3 

Саставни део ове одлуке чини Елаборат о плану мреже јавних предшколских установа са седиштем на 

територији општине Велико Градиште за период од 2019. до 2024. године, односно пет година. 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Велико 

Градиште. 

Члан 5. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о мрежи предшколских установа на територији 

општине Велико Градиште број 60-13/2011-01-2 („Службени гласник општине Велико Градиште“ број 11/2011). 

О Б Р А З  Л О ЖЕ Њ  Е 

 Правни основ за доношење Одлуке о мрежи јавних предшколских установа на територији општине Велико 

Градиште  садржан је у члану 104. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС, 

број 88/17) и члану 2. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о 

мрежи јавних основнх школа („Службени гласник РС, број 21/18). 

 Чланом 104. став 3) Закона о основама система образовања и васпитања, прописано је да акт о мрежи 

јавних предшколских установа  доноси скупштина јединице локалне самоуправе, на основу критеријума које 

утврди Влада.  

 Чланом 2. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о 

мрежи јавних основнх школа прописано је да акт о мрежи јавних предшколских установа доноси скупштина 

јединице локалне самоуправе на основу следећих критеријума: 

1) једнако право и доступност свих облика предшколског васпитања и образовања, без дискриминације и 

сегрегације по било ком основу; 

2) потпуни обухват деце одговарајућег узраста за похађање обавезног програма припреме детета пред полазак у 

школу (припремни предшколски програм) који траје најмање девет месеци; 

3) 70% деце обухваћено предшколским васпитањем и образовањем, до 2025. године, у складу са Националним 

миленијумским циљевима развоја у Републици Србији и другим националним документима и потврђеним 

међународним конвенцијама; 

4) најмање једна јавна предшколска установа у свакој јединици локалне самоуправе; 

5) целисходно формирање васпитних група, у складу са законом; 

6) исказане потребе породица за програмима предшколског васпитања и образовања, у различитом трајању (у 

целодневном, полудневном и вишедневном трајању) и другим облицима рада и услуга; 

7) уважавање специфичности локалне традиције, национално мешовитих подручја и подручја насељених 

националним мањинама, као и њиховог Уставом загарантованог права на предшколско васпитање и образовање на 

језику националне мањине. 
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 Чланом 4 Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о 

мрежи јавних основнх школа прописано је да је јединица локалне самоуправе дужна  да сачини елаборат, који 

садржи развојни план мреже израђен на основу тренда природног прираштаја деце и ученика, као и миграционих 

кретања у јединици локалне самоуправе и то за јавне предшколске установе за период од пет година. Председник 

општине Велико Градиште је формирао Комисију која је израдила Елаборат са развојним планом мреже 

предшколских установа за период 2019-2024. година и који чини саставни део ове одлуке. 

 Број и просторни распоред јавних предшколских установа планиран је предлогом Одлуке о мрежи јавних 

предшколских установа на територији општине Велико Градиште у складу са одредбама члана 2 Уредбе. 

Приликом утврђивања предлога Одлуке коришћени су следећи показатељи: 

- Развијеност мреже предшколских установа на територији општине Велико Градиште, 

- Право на једнакост у образовању, 

- Специфичност и величина терена и насеља и саобраћајна повезаност, 

- Ниво и програм економског, социјалног и културног развоја, 

- Статистички подаци о природном прираштају, 

- Стварање услова за останак младих на селу (спречавање депопулације села кроз побољшање 

инфраструктуре, реализацију програма из области аграра, стварање услова за развој приватног 

предузетништва и туризма). 

 Анализом прикупљених података и постојеће мреже предшколских установа утврђено је  да су постојећим 

планом мреже испуњени критеријуми из поменуте уредбе. Посебно треба напоменути испуњеност критеријума 

којим је предвиђенооснивање најмање једне јавне предшколске установе у свакој јединици локалне самоуправе. 

 Применом критеријума из Уредбе и сагледавањем тренутног стања у погледу броја деце и просторног 

распореда предшколских установа на територији општине Велико Градиште, може се закључити да се постојећом 

мрежом у потпуности задовољавају потребе грађана уз испуњеност услова из критеријума поменуте уредбе. 

Посебно се имало у виду да је због безбедности деце у сеоским срединама неопходно да се васпитно образовни рад 

одвија у постојећим објектима, у већ организованим подручним одељењима.  

 Процењујући финансијске ефекте предлога Одлуке на буџет општине Велико Градиште утврђено је да 

спровођење ове одлуке не изискује посебна средства, нити има финансијског ефекта на буџет општине Велико 

Градиште. 

 

 

 

                                                                                           Предлагач: Општинско веће 
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ОПШТИНА 

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

 

 

 ЕЛАБОРАТ О ПЛАНУ РАЗВОЈА  МРЕЖЕ  

ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА ЗА ПЕРИОД 2019 – 2024. ГОДИНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈАНУАР 2019. ГОДИНЕ 
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Увод 

 

 Изради Одлуке о мрежи јавних предшколских установа на територији општине Велико Градиште 

приступило се на основу одредби члана 104. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 

РС“, бр. 80/2017) и одредби Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и 

акта о мрежи јавних основних школа („Сл. гласник РС“, бр.  21/2018). 

 Број и просторни распоред установа, планиран Одлуком о мрежи предшколских установа на територији 

општине Велико Градиште утврђен је на основу анализе друштвено-економског окружења, дефинисаних 

критеријума и прописа који непосредно регулишу ову област: 

- Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.80/2017 и 27/18), 

-Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник РС“, бр.18/2010,101/2017,113/2017)  

- Стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2020 године  (“Службени гласник РС” број 

107/12); 

 важећим Основама програма предшколског васпитања и образовања 

 Закона у области социјалне и здравствене заштите 

 За изналажење оптималних планских решења, коришћени су подаци и документација из Одељења за 

друштвене делатности и заједничке послове Општинске управе Велико Градиште, установа предшколског 

васпитања и образовања, регистра становништва, Просторног плана општине Велико Градиште, Локалне 

стратегије одрживог развоја општине Велико Градиште, Републичког завода за статистику, Националне службе за 

запошљавање, Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности.     

 Мрежа јавних предшколских установа на територији општине Велико Градиште, утврђена на начин којим 

је дефинисана у Одлуци о мрежи предшколских установа на територији општине Велико Градиште, има за циљ 

омогућавање развоја и унапређивања квалитета образовања и васпитања, уз поштовање општих принципа 

образовања и васпитања, остваривањем циљева и стандарда образовања и васпитања утврђених Законом о 

основама система образовања и васпитања.  
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1. Профил ЈЛС 

Табела 1: Међусобна удаљеност појединих насеља на територији општине Велико Градиште 

1.1.Географски подаци 

 Општина Велико Градиште налази се у североисточном делу Србије у подножју Карпата и Хомољских 

планина, на уласку у Ђердапску клисуру. Општина Велико Градиште припада Браничевском округу и простире се 

на 344 км2 са 20,659 становника који живе у 26 насеља. Седиште општине је Велико Градиште које броји око 6,500 

становника и представља административни, привредни и културни центар општине. Општина Велико Градиште се 

на западу граничи са општином Мало Црниће, на југоистоку са општином Кучево, а на истоку са општином 

Голубац. На северу је општина омеђена Дунавом који је у дужини од 20 км раздваја од суседне Румуније. 

  Јужним делом општине пролазе магистрални пут Београд-Кладово и железничка пруга.   Од Београда 

општина Велико Градиште је удаљена око 110 км, а од Пожаревца, седишта Браничевског округа 35 км. Ипак, 

главна комуникацијска веза Великог Градишта са осталим градовима је магистрални пут Београд - Ђердап. Укупна 

дужина путева у општини је 180 км, од тога 29 км магистралних, 53 км регионалних и 98 км локалних путева. 

 Велико Градиште се налази на надморској висини од 81. метра. Подручје општине је претежно равничарско 

јер преко 60% чине равнице. Више брежуљкасто земљиште чини 25%, а брдско подручје само 15% укупне 
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Велико 

Градиште 
6 8 12 

1

5 
20 11 15 12 19 9 5 6 10 11 14 15 18 23 20 17 21 22 21 19 

Кумане  3 7 
1

1 
15 6 9 12 18 9 10 10 12 15 18 19 23 23 24 22 25 26 26 16 

Тополовник   4 7 12 3 5 9 16 14 13 13 16 18 21 22 26 21 24 24 28 29 28 12 

Ђураково –  

Поповац 
   4 8 7 4 8 15 14 14 17 20 22 25 23 21 17 20 28 30 33 32 8 

Мајиловац     3 11 8 13 18 17 22 21 24 26 19 10 6 12 16 23 26 27 26 4 

Сираково      14 11 15 21 20 25 24 23 21 16 15 13 9 12 20 23 24 23 7 

Кисиљево       3 7 13 12 16 15 17 20 23 25 28 23 27 27 30 32 31 15 

Бискупље        4 11 12 23 23 25 28 30 29 27 23 26 34 37 38 37 12 

Затоње         7 6 18 18 20 23 26 27 31 24 28 29 32 34 33 16 

Рам          13 24 23 26 28 32 33 36 30 33 35 38 39 39 23 

Острово           13 13 15 18 21 22 26 31 28 25 28 29 28 22 

Пожежено            11 13 15 19 20 23 27 25 22 26 27 26 26 

Кусиће             5 4 12 12 16 21 17 15 18 20 20 25 

Триброде              3 7 8 11 16 13 11 14 15 14 29 

Царевац               6 7 11 15 12 10 12 14 13 30 

Средњево                3 7 9 7 3 7 9 8 23 

Камијево                 4 8 6 8 11 12 11 22 

Десине                  4 9 11 14 15 15 20 

Печаница                   6 13 16 18 17 16 

Љубиње                    10 13 14 14 20 

Чешљева 

Бара 
                    3 4 4 27 

Дољашница                      5 8 30 

Макце                       10 31 

Гарево                        30 

Курјаче                         
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површине. Највиша узвисица је Липовачка, висока 362 метра, а најнижа тачка је ушће Пека са надморском 

висином од 68 метара. 

1.2. Демографски подаци 

 Општина Велико Градиште,према последњем попису становништва из 2011. године, има укупно 23.268 

становника од чега се 5.658 налази на привременом раду у иностранству, углавном у земљама западне Европе.Од 

укупног броја становника 48,48% је мушкараца а 51,52% жена. Просечна старост становништва је 44,8 година, 

мушкараца 42,9 година, а жена 46,5 година. Према попису из 2011.године на територији општине Велико 

Градиште, поред Срба који чине већину становништва, живи 382 Влаха и 258 Рома. 

 На основу анализе кретања становника у последњих педесет година, може се закључити да је број 

становника у константном опадању, при чему се уочавају миграције из сеоских насеља у градско, а нарочито је 

изражено смањивање укупног броја становника у мањим насељима.  

 

Година 
1961 1971 1981 1991 2002 

 

2011 

 Тип насеља 

Oпштина 

Велико 

Градиште 

27.819 28.019 27.929 27.174 20.659 17.610 

Град 3.391 4.075 4.977 5.973 5.658 5.825 

Остала насеља 24.428 23.944 22.952 21.201 15.001 11.785 

 

Табела 2: Број становника у општини Велико Градиште, извор: Републички завод за статистику  

 

 Општину Велико Градиште карактеришу неповољна демографска кретања, односно стање дубоке 

старости,где око 23% становништва чини становништво преко 65 година. 

 

Становништво према старости 0-14 година 15-64 година 65 и више година 

Бројчано 2.329 11.274 4.007 

Процентуално 13 % 64 % 23 % 

 

Табела 3: Преглед становништва према старости, према попису из 2011. године, извор: Републички завод за 

статистику 

 

 Према расположивим подацима РЗС из 2011. године, структура становиштва старог 15 и више година, 

према степену стручне спреме, може се закључити да је : - 27,50% становништво без школске спреме,  35,61% има 

само основно образовање, 29,38% има завршено средње образовање, 3,23% више образовање, 3,85% има високо 

образовање. 

1.3. Стање привреде и перспектива економског развоја 

 Према степену развијености општина Велико Градиште спада у трећу групу - недовољно развијенa (степен 

развијености 60-80% републичког просека). Окосницу привредног развоја општине чине пољопривреда и туризам. 
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Афирмација туризма као једног од највећих потенцијала Општине, првенствено се огледа у односу на Дунавски 

коридор, а затим Сребрно језеро које пружа услове за развој масовног туризма – одмор и рекреацију, спортске 

активности на води, наутички туризам, спортски и привредни риболов и сл. 

 У Великом Градишту велика незапосленост је узрок многих проблема као што су миграције становништва 

и низак природни прираштај. Све више становништва напушта општину и одлази у иностранство у потрази за 

послом.  

 И поред уложених напора да се достигне високи степен развијености привреде и тржишта, осећа се 

стагнација у развоју. Излаз се види у преструктуирању привреде, прилагођавању новим условима привређивања и 

активном развоју малих и средњих предузећа, која су флексибилнија на тржишту. 

 Број запослених у 2015. години, у општини Велико Градиште  износио је  3.733 лица. 

 Број незапослених лица која се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање у истој години 

износио је 1.283 лица.  

1.4. Локална традиција и установе културе, уметности и спорта 

 Велико Градиште је град културе. Потврду оваквог става можемо пронаћи кроз сагледавање историјских 

чињеница – оснивања, деловања и рада културних удружења, ангажмана бројних уметника који су овде пронашли 

уточиште, мир и инспирацију, те константно присуство институција важних за град, како у периоду када су 

основане, тако и данас. У нашој општини делује три установе културе –Народна библиотека „Вук Караџић“,  

Народни музеј Велико Градиште и Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ и свака у свом сегменту 

деловања испуњава захтеве бројних корисника и остварује добре резултате 

 Библиотека поседује читаоницу и велики број књига и друге архивске и некњижне грађе.Редовно има 1200-

1400 чланова. Половину чине ученици Средње школе и основних школа, а другу половину одрасли. Располаже са 

вишенаменском читаоницом у којој се одржавају промоције, изложбе књига, предавања, трибине. 

 Музеј својим активностима проширује, проучава, документује, штити и чува збирке археолошког, 

етнолошког, историјског и уметничког карактера, истражује и тумачи прошлост Великог Градишта и околине.  

 Својим радом Културни центар је успео да окупи велики број заљубљеника и поштовалаца лепе мисли, 

писане речи и уметничко-сценског израза, од најмлађег до најстаријег узраста.Културни центар у свом саставу има 

фолклорну, драмску и музички секцију.  

 У Великом Градишту делује и неколико ромских удружења, са посебним акцентом на традицији и 

облицима нових културних образаца. Основни циљ у овој сфери је одржавање и унапређење достигнутог 

културног нивоа становништва, приближавање културе младима и стварање навика и потребе за бављењем 

културом, као и повезивање културе и туризма у функцији културне и туристичке понуде и упошљавања. 

 Велико Градиште има развијену традицију спорта. Данас постоји широка заступљеност различитих 

спортова (колективних и индивидуалних) и велики број клубова и спортских удружења. Активним бављењем 

спортом претежно је обухваћена школска омладина и млађа популација становништва.  Спортско друштво „ВГСК“ 

представља окосницу развоја спорта и у свом саставу има девет спортских клубова у којима се окупља преко 500 

младих. 

2. Установе предшколског васпитања и образовања 

2.1. Историјски осврт на развој предшколскогваспитања и образовања у општини Велико Градиште 

 Предшколска установа ''Мајски цвет'' из Великог Градишта основана је 24.11.1980. године. На почетку 

радила је само у Великом Градишту у наменски саграђеном објекту у шест васпитних група. Временом се јавља 

потреба за обухватом деце предшколским васпитањем и образовањем у сеоским срединама. Прва васпитна група 

отвара се у селу Тополовник, у простору основне школе. Временом се број група у селима повећава. Просторије 

које припадају основним школама адаптирају се и почињу са радом васпитне групе. У сеоским местима  установа 

поседује два наменски саграђена простора у селима Мајиловац и Сираково. Од 2017. године установа добија 

наменски простор и у Царевцу. Овај простор је такође у склопу основне школе.  

 Број васпитних група у сеоским местима варира последњих година због смањеног броја деце. Углавном се 

креће од 10 до 12 васпитних група. На почетку, групе у сеоским местима реализују припремни предшколски 

програм. Временом се број деце у сеоским срединама значајно смањује, док расте заинтересованост за похађање 
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предшколског васпитања на млађем узрасту. Тако ове групе прерастају у групе мешовитог узраста, које реализују и 

припремни предшколски програм.  

 Што се тиче главног објекта у Великом Градишту, број деце из године у годину расте. Отвара се још једна 

васпитна група 2000. године, мешовитог узраста. У укупно седам васпитних група, годишње је смештено око 150 

деце. Међутим због великих листа чекања, посебно у јасленом узрасту, где је радила само једна јаслена група 

започета је доградња постојећег објекта како би се проширили смештајни капацитети. Доградња установе је 

завршена 2011. године, када се отварају још једна јаслена и једна васпитна група. 

 Данас установа ради у једном објекту у Великом Градишту и десет подручних васпитних група. Објекат у 

Великом Градишту са дограђеним делом задовољава смештајне капацитете.  Све групе су попуњене у складу са 

законским нормативом. У главном објекту ради укупно 12 васпитних  група, 4 јаслене и 8 предшколских група, 

узраста од 3 године до поласка у школу.  У сеоским местима предшколска установа ради у 10 васпитних група које 

се налазе у просторима основних школа, изузев групе у селу Пожежено, која је смештена у просторијама дома 

културе. Установа је у 2017/18.години радила у укупно 22 васпитне групе, и то 12 у централном објекту и 10 

у подручним местима. Предшколска установа већ три године за редом прима сву децу која конкуришу за упис у 

вртић, деца се примају током целе године, a деца из ромских породица које су социјално угрожене бораве у вртићу 

о трошку локалне самоуправе. 

2.2. Објекти за смештај деце 

 

 Објекти у којима се одвија васпитно-образовни процес сврстани су у две категорије: наменски грађени 

објекти и ненаменски грађени објекти. 

 

Наменски грађени објекти: 

Редни број Назив објекта Број група Капацитет Површина објекта у m2 Површина дворишта у m2 

1. Велико Градиште 12 300 1 900 3 300 

2. Мајиловац 1 20 54 4 000 

3. Сираково 1 20 54 1 500 

Укупно: 3 14 290 2008 8 800 

 

Ненаменски грађени објекти-простори за децу: 

Редни број Назив објекта Број група Капацитет Површина објекта у m2 Површина дворишта у m2 

1. Курјаче 1 20 28 2 100 

2. Пожежено 1 20 50 / 

3. Затоње 1 20 28 2 200 

4. Кисиљево 1 20 35 4 000 

5. Тополовник 1 20 54 2 500 

6. Макце 1 20 50 3 000 
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7. Десине 1 20 30 2 000 

8. Царевац 1 20 30 1 000 

Укупно:  8 160 325 16 800 

 

 Простор за обављање делатности у седишту установе је наменски изграђен објекат за децу од 1 до 6,5 

година, површине 1.900,00 м ².  Изграђен је од материјала који обезбеђује звучну, хидро  и термоизолацију и има 

обезбеђено грејање и адекватно проветравање, прикључен је на водоводну, канализациону, електричну и 

телефонску мрежу. Објекат у Пожежену је прикључен  на јавну водоводну мрежу, а у осталим насељима је 

обезбеђено снабдевање хигијенски исправном текућом водом. Сви објекти имају одговарајуће санитарне 

просторије за децу и одрасле.  Објекти у селима имају прописано изграђену септичку јаму. Сви објекти имају 

обезбеђен несметан прилаз превозним средствима. 

 Простор за рад васпитних група чини: простор за боравак деце – који се састоји од групне собе, гардеробе  

и санитарне просторије; заједнички простор и простор ван објекта. 

 Све групне собе у седишту установе имају површину од  54,80 м² и повезане су са санитарним простором.  

Прозори у просторијама, осветљење и проветравање је у складу са  Правилником. Санитарне просторије за децу се 

састоје од дела за негу и хигијену и дела са WC шољама за дечји узраст. Гардероба се налази  у вишенаменском 

простору за сваку васпитну групу, у непосредној близини групне собе. Гардероба за децу средњег јасленог узраста 

одвојена је од заједничке гардеробе. Заједнички простор обухвата вишенаменски хол, две спаваоне, просторије за 

васпитаче, санитарне просторије за одрасле, кухињу, трпезарију, перионицу, библиотеку и канцеларијски простор. 

 Простор ван објекта обухвата игралиште, травнате терене и прилазне стазе. 

2.3. Облици рада у предшколској установи 

 

 Основни облици рада у установи за предшколско васпитање и образовање  реализују се у три узрасне 

категорије: 

 Целодневни боравак за децу од 1 до 6,5 година; 

 Полудневни боравак за децу од 3 до 6,5 година; 

 Обавезни Припремни предшколски програм за децу од 5,5 до 6,5 година. 

 Основни облици рада у установи за предшколско васпитање и образовање деце у Предшколској установи 

„Мајски цвет“ јесу целодневни боравак деце од једне године до поласка у школу и полудневни боравак деце у 

десет подручних одељења у претходно поменутим насељима. 

 Целодневни боравак се организује сваког радног дана од 6,00 до 17,00 сати, а обавезни четворочасовни 

ППП, како у седишту установе, тако и у подручним групама од 8 до 12 сати.  

 

 У подручним васпитним групама организација рада је следећа: 

1) предшколска група (млађи узраст 3-5,5) од 8-14 сати 

2) обавезни предшколски програм (ППП) од 8-12 сати 

3) обавезни предшколски програм (ППП) 4+2 од 8-14 сати 

 

 У радној 2017/18 години васпитно образовни рад у установи одвијао се на следећи начин: 

1)У седишту установе - целодневни боравак: 

Редни број Васпитна група 
Број 

група 
Норматив 

20% преко или 

испод норме 

Укупан број 

деце у групи 

1. ''Звончица'' 1 12 2,4 15 

2. ''Палчица'' 1 12 2,4 15 

3. ''Чаролија 1 12 2,4 15 

4. ''Лептирићи'' 1 16 3,2 19 

5. „Невен“ 1 20 4 24 
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6. „Бубамара“ 1 20 4 24 

7. ''Петар Пан'' 1 24 4,8 28 

8. ''Хајди'' 1 24 4,8 26 

9. ''Бамби'' 1 24 4,8 28 

10. ''Цврчак'' 1 24 4,8 27 

Укупно:  10 188 37,8 221 

 

2) Приремни предшколски програм у седишту установе: 

Редни број Назив групе Број деце на 

целодневном 

боравку (4+5) 

Број деце на 

четворочасовном 

програму (4 сата) 

Укупан број 

деце у групи 

1. ''Звездица'' 21 7 28 

2. „Пчелица Маја“ 24 1 25 

УКУПНО:  45 8 53 

 

3 ) Подручне васпитне групе (групе мешовитог узраста од 3 године до поласка у школу): 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

Назив 

групе 

Број деце на 

припремном 

предшколском 

програму 

Број деце 

млађег 

предшколског 

узраста 

Број деце на 

четворосатном 

програму 

Број деце на 

полудневном 

боравку (4+2) 

 

Укупан 

број 

деце у 

групи 

 

1. Сираково 5 2 1 6 7 

2. Мајиловац 4 5 4 5 9 

3. Курјаче 4           10 4 10 14 

4. Тополовник 2 8 1 9 10 

5. Кисиљево 6 3 / 9 9 

6. Затоње 5 10 / 15 15 

7. Пожежено 2 6 / 8      8 

8. Царевац 2            14 / 16 16 

9. Десине 2 6 / 8 8 

10. Макце 4 8 2 10 12 

 Укупно 36 72 12 96 108 

 

2.4.Кадровски услови Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште 

 Тренутно ради 52 радника, од тога 37 радника је ангажовано у непосредном васпитно-образовном раду и то 

28 васпитача, 6 медицинских сестара и 3 стручна сарадника. 
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Редни број Врста радног задатка Број радника 

1. Руковођење-директор 1 

2. Секретар 1 

3. Стручни сарадник-педагог, психолог 50%  и логопед 2,5 

4. Васпитачи 28 

5. Медицинске сестре 6 

6. Виши санитарни техничар 1 

7. Припремање хране 2 

8. Сервирање хране 1 

9. Административно-правни и финансијски послови 3 

10. Одржавање хигијене и вешер-магационер 4 

11. Технички послови и набавке 2 

 УКУПНО: 51,5 

 

2.5 Опремљеност предшколске установе   

 Опрема за живот и рад деце у предшколској установи је стандардна. Последњих година због проширења 

главног објекта набављено је доста новог намештаја, при том се увек као главни критеријум поставља безбедност 

предмета.  

 У главном објекту, централни простор заузима пространи хол, који најчешће служи за реализацију 

физичких активности са децом и у складу са тим је и опремљен.  Главни објекат поседује кухињу са два кувара и 

једном сервирком, у кухињи се припремају три оброка дневно: доручак, ручак и ужина. Деца из сеоских група 

добијају ужину од пекаре коју Савет родитеља одабере да снабдева децу ужином.   

 Све групе су опремељене квалитетним играчкама и дидактичким средствима која се годинама набављају 

искључиво од реномираних фирми. Сваке године групе добијају нове играчке и дидактичке материјале у складу са 

финансијским условима.  

 АВ средства - свака група поседује ТВ пријемник, ДВД уређај, компјутер. У главном објекту све групе су 

покривене интернет сигналом.  

 Стручна и дечја литература - предшколска установа у главном објекту поседује библиотеку, поред тога 

свака васпитна група поседује сопствену стручну литературу, као и стручна служба.  Алармни систем са видео 

надзором у централном објекту, интерфон са електронским закључавањем.  Два службена аутомобила. Васпитне 

групе у свим објектима снабдевене су квантитативно оптималним дидактичким средствима и играчкама потребним 

за нормалан рад. 

 

3. План развоја мреже јавних предшколских установа 

 Према подацима Матичне службе на територији општине Велико Градиште у периоду од 1.01.2012. до 

1.12.2018. године  рођено је 859 деце. 

 

Приказ рођене деце по насељима за период 1.01.2012 до 1.12.2018. године   

НАСЕЉЕ 2012 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. укупно 

Велико 

Градиште 

50 57 45 42 58 50 51 353 

Кумане 2 4 3 0 0 0 4 13 
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Тополовник 7 3 3 4 7 3 3 30 

Ђураково-

Поповац 

3 6 1 2 2 3 2 19 

Мајиловац 4 0 3 6 9 0 8 30 

Курјаче 6 7 6 8 11 3 8 49 

Сираково 2 6 8 3 1 3 4 27 

Средњево 3 2 0 3 2 / 2 12 

Десине 4 0 5 1 3 4 1 18 

Камијево 3 3 1 1 0 1 / 9 

Печаница 1 3 2 1 3 3 2 15 

Царевац 3 8 6 5 6 6 5 39 

Триброде 6 2 5 2 3 2 2 22 

Љубиње 2 0 1 3 2 1 2 11 

Чешљева 

Бара 

2 1 1 2 0 0 1 7 

Гарево 3 1 4 3 1 1 0 13 

Макце 5 5 4 6 1 0 5 26 

Дољашница 2 2 1 0 2 2 0 9 

Кусиће 3 3 3 2 5 6 3 25 

Пожежено 4 2 7 4 4 8 6 35 

Острово 5 5 5 7 1 3  26 

Рам 0 2 1 2 0 0 2 7 

Затоње 9 3 1 5 6 2 3 29 

Кисиљево 5 1 2 5 4 2 3 22 

Бискупље 1 3 0 4 2 2 1 13 

укупно 135 129 118 121 133 105 67 859 

 

 У следећој табели приказани су подацио  кретању броја деце која се уписују у Предшколску установу и 

броја васпитних група. Анализиран је период од радне 2009/2010. до 2018/2019. године. 
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Радна година Укупан број 

уписане деце 

Број група Број група   

у седишту        подручне 

2009/10 336 19 7                     12 

2010/11 333 19 7                      12 

2011/12 355 22 10                    12 

2012/13 335 21             10                    11 

2013/14 326 21 10                    11 

2014/15 387 24 12                     12 

2015/16 377 23 13                     10 

2016/17 365 23 13                     10 

2017/18 380 22 12                     10 

2018/19 421 22 12                     10 

 

 Из дате табеле примећујемо да је од 2009/10. до 2016/17. године број уписане деце варирао, односно 

долазило је до благог повећања и смањивања броја уписане деце што је праћено повећањем/ смањењем броја 

васпитних група и то како у седишту установе, тако и у подручним одељењима. Највећи број деце је уписан у 

предшколску установу 2014/15. године, а затим наредне две године број уписане деце опада. Од 2016/17. године 

број уписане деце се повећава у просеку за око 20, док је број васпитних група у подручним одељењима остао 

исти, а у седишту је смањен. Нарочито је изражен пораст броја деце која похађају припремни предшколски 

програм и то у седишту установе, где је  2018/19. године број уписане деце преко дозвољеног максимума тако да 

би у наредном периоду требало планирати отварање још једне васпитне групе овог узраста. 

 

4.  Закључак 

4.1. Развој мреже јавних предшколских установа  у наредних пет година 

 Анализом друштвено – економског окружења и изнетих података у овом документу, а у складу са 

прописима који регилишу ову материју, Комисија за израду Елабората сматра да је најоптималније решење да се 

предшколско васпитање и образовање као и до сада остварује у једној предшколској установи. Због повећаног 

броја деце припремног предшколског програма у седишту установе, у циљу усклађивања броја деце у групи са 

прописаним нормативима, треба отворити  још једну групу припремног предшколског програма. Ради што 

потпунијег обухвата деце пред полазак у школу, у насељима где сада није организован припремни предшколски 

програм, децу из ових насеља треба укључивати у групе из најближих насеља у којима постоје подручна одељења 

ПУ како би се  квалитетно и благовремено припремила за полазак у школу. 

 Приликом доношења развојног плана мреже предшколских установа Комисија се руководила следећим 

смерницама: обезбеђење једнаког права и доступности свих облика предшколског васпитања и образовања  свој 

деци, без дискриминације и сегрегације, потпуни обухват деце одговарајућег узраста за похађање обавезног 

програма припреме детета пред полазак у школу који траје најмање девет месеци, најмање једна јавна предшколска 

установау јединици локалне самоуправе, целисходно формирање васпитних група у складу са законом. 

 Локална самоуправа ће и даље пратити развојне програме и пројекте у областиваспитања и  образовања на 

нивоу државе, активно учествовати у изради локалних пројеката, анализирати друштвено-економска кретања на 

својој територији, поштовати законска решења и у складу са тим прилагођавати и утврђивати број и просторни 

распоред предшколских установа. 

 

                                                                                                 Комисија за израду елабората 


