
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА   

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

Општинско веће 

Број: 60-15/2022-01-4  

Датум: 11.07.2022. год.  

Велико Градиште 

 

На основу члана 70. Статута општине Велико Градиште (''Службени гласник 

општине Велико Градиште'' бр.2/2019 ), на захтев Предшколске установе ''Мајски цвет''  

Велико Градиште број 1101 од 20.06.2022 године, за давање сагласности на броје деце у 

васпитним групама, 

Општинско веће општине Велико Градиште, на 57. седници одржаној дана 

11.07.2022. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Предшколској установи ''Мајски цвет'' Велико Градиште на 

број деце у васпитним групама за радну 2022/2023 годину, ближе описан у Захтеву број 

1101 од 20.06.2022. године. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 30. став 5. Закона о 

предшколском васпитању и образовању ("Сл. гласник РС", бр. 18/2010, 101/17, 113/2017, 

10/2019 и 129/2021) којим је прописано да, ако не постоји могућност за формирање 

васпитних група у складу са чланом 30. став 3, оснивач може утврдити мањи односно 

највише 20% већи број деце од броја који се уписује у васпитну групу, у складу са 

критеријумима које прописује министар.  

Правилником о критеријумима за утврђивање мањег односно већег броја деце од 

броја који се уписује у васпитну групу (“Сл. гласник РС” бр. 44/2011) министар је 

прописао критеријуме на основу којих оснивач може утврдити мањи, односно највише 

20% већи број деце од броја који се уписује у васпитну групу.  

Чланом 30. Закона о предшколском васпитању и образовању је прописано: 

„Васпитно-образовни рад са децом организује се у васпитним групама. Васпитне групе 

могу бити јаслене, за узраст од шест месеци до три године и групе вртића, за узрастни 

период од три године до поласка у школу. Васпитне групе могу бити формиране за децу 

истог или различитог узраста. Број деце која се уписују у васпитну групу, истог узраста, 

јесте:  од 6 месеци до 1 године 7; од 1 до 2 године 12; од 2 до 3 године 16; од 3 до 4 године 

20; од 4 године до 5,5 година 24.  Број деце у групи припремног предшколског програма је 

26. Изузетно од става 3. овог члана, број деце, која се уписују јесте: - на болничком 

лечењу до 15, са сметњама у развоју-развојна група 4 до 6. Ако не постоји могућност за 

формирање васпитних група у складу са ставом 3. овог члана, оснивач може утврдити 

мањи, односно највише 20% већи број деце од броја који се уписује у васпитну групу, у 

складу са критеријумима које прописује министар.“ 

 Правилником о критеријумима за утврђивање мањег односно већег броја деце од 

броја који се уписује у васпитну групу, у члану 2. је прописано да се већи број деце од 

Законом утврђеног броја у васпитним групама, може утврдити у следећим случајевима: 1) 



ако утврђеном мрежом објеката и изграђеним капацитетима не могу бити обухваћена сва 

деца према исказаним потребама родитеља и ако не постоје услови за проширење мреже 

објеката и других простора за рад са децом; 2) ако би с обзиром на просторни распоред 

дечијих објеката обухваћених мрежом и с обзиром на место становања или рада родитеља 

то било оправдано; 3) ако је просечно годишње одсуство деце у васпитној групи за децу 

узраста до три године веће од 40%, односно за децу од три године до пет и по година веће 

од 30%; 4) ако то захтева потреба просторне повезаности школе и предшколске установе.  

У складу са наведеним критеријумима Предшколска установа „Мајски цвет“ 

Велико Градиште поднела је Општинском Већу захтев за сагласност на број деце у 

васпитним групама. У захтеву је наведено да ће централни вртић у радној 2022/23 години 

од септембра похађати 283 детета, од тога је 76 предшколаца у години пред полазак у 

школу, а новопримљене деце у централноим вртићу је 61. У 10 сеоских групауписано је 

укупно 118 детета, од тога је 50 предшколаца, у години пред полазак у школу, 

новопримљене деце је у сеоским групама је 35, а једно дете је на листи чекања у васпитној 

групи у Мајиловицу. Укупан број деце која су уписана у ПУ „Мајски цвет“ Велико 

Градиште за радну 2022/2023 годину је 401, а од тог броја обавезни припремни 

предшколски програм похађа 126 детета.  

Чланом 17. Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да се 

у  предшколску установу уписују  сва деца у години пред полазак у школу. Како је обавеза 

уписа све деце која похађају припремни предшколски програм, формиране су три групе за 

целодневни припремни предшколски програм од којих је у две уписано до 20% више деце 

од прописаног норматива, а у једној је уписано 19 детета, међутим, очекује се да се до 1. 

септембра у ову групу упишу деца из ромских породица која редовно касне са уписом, 

тако да ће и она бити попуњена. 

На основу свега напред изнетог, Општинско веће је донело Решење као у 

диспозитиву. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Решење је коначно. Против истог жалба није 

дозвољена, али се може покренути управни спор у року од 30 дана од дана достављања 

овог решења, пред Управним судом у Београду сходно правилима ЗУС-а. 

 

 

 

 

 

                        ПРЕДСЕДНИК 

                                                              ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  

 

 

                                                                                       

                                                                               Драган Милић,с.р. 

 


