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УВОДНА РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 

 

 

Квалитетно предшколско образовање и васпитање деце на територији општине Пландиште, 

један је од приоритета општине на чијем сам челу. Стратегија унапређивања предшколског 

васпитања и образовања општине Пландиште за период 2021-2025 године, стратешки је 

документ којим ће бити дефинисани правци, циљеви и активности које ће допринети 

унапређивању живота деце предшколског узраста. 

 

Прве године живота су од кључне важности за укупни развој сваке особе. Не постоји 

други период живота у коме тако брзо растемо, учимо и мењамо се. Зато не треба 

пропустити прилике за развој које нам се пружају у том периоду, и због тога је изузетно 

важно да,  колико је то у нашој могућности, изађемо у сусрет и омогућимо добар почетак за 

свако дете. 

 

Као председник општине веома бринем о начину рада са нашим најмлађим суграђанима и 

локална администрација се из године у годину труди да се средства опредељена буџетом 

општине повећавају, а све у циљу унапређења услуга најмлађим суграђанима без обзира на 

националну припадност и културолошке разлике. 

 

Када је реч о предшколском  образовању и васпитању, важно је напоменути да општина 

Пландиште, подједнако, води рачуна о свим категоријама деце и њиховим различитим 

потребама и да, за разлику од  других општина и градова, не постоји “листа чекања” за упис 

у Предшколску установу. 

 

Израдом овог документа, обухваћено је и унапређивање дела који се односи на 

обезбеђивање садржајнијег боравка деце са више активности које ће засигурно допринети 

квалитетнијем развоју деце. 

 

Усвајањем Стратегије унапређивања предшколског васпитања и образовања општине 

Пландиште за период 2021. – 2025. годину и реализацијом планираних мера и задатака  

шаљемо јасну поруку да бринемо о нашим најмлађим суграђанима који јесу будућност 

општине Пландиште. 

 

 

Председник општине Пландиште 

Јован Репац, мастер економиста 



 

Списак скраћеница 

 

 

 

АП Акциони план 

ВБГ Вртићи без граница 

ДБПВО Друштвена брига о деци и предшколско васпитање и образовање 

ДЗ Дом здравља 

ЗОСОВ Закон о основама система образовања и васпитања 

ЗООВ Закон о основном образовању и васпитању 

ЗПВО Закон о предшколском васпитању и образовању 

ЛСУ Локална самоуправа 

ИРК Интерресорна комисија 

МПНТР Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

МЗ Месна заједница 

MICS Истраживање вишеструких показатеља (Multiple Indicator Cluster Survey) 

ОЦД Организације цивилног друштва 

ПА Педагошки асистент 

ПУ Предшколска установа 

ОШ Основна школа 

ПВО Предшколско васпитање и образовање 

ППП Припремни предшколски програм 

РС Република Србија 

РСЗ Републички завод за статистику 

СРОС 2020 Стратегија развоја образовања у Србији до 2020 

УО Управни одбор 

ЦСЗ Центар за социјални рад 

ШУ Школскa управa 

 

 

 

 



 

УВОД 
 

Стратегија унапређивања предшколског васпитања и образовања општине Пландиште за 

период 2021-2025 (у даљем тексту: Стратегија), иницирана је у оквиру пројекта „Подршка 

реформи система предшколског васпитања и образовања – СУПЕР“, који се реализује из 

ИПА претприступних фондова Европске уније. Пројекат партнерски реализују 

PARTICIPGmbH  у конзорцијуму са IB (Internationaler Bund), VBJK, CIP – Центром за 

интерактивну педагогију, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и 

општина Пландиште, са основним циљем да се повећа обухват деце узраста од 3 до 5,5 

година квалитетним програмима предшколског васпитања и образовања. 

 

Полазишта за израду Стратегије су актуелна документа образовне политике у Србији: 

- Стратегијa развоја образовања у Србији до 2020 („Сл. гласник РС“, бр. 107/2012) 

- Закон о предшколском васпитању у образовању („Сл. гласник РС“, бр. 18/2010, 

101/2017, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закони и 10/2019) 

- Закон о планском систему („Сл. гласник РС“, бр. 30/2018) 

- Уредба о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних 

политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика („Сл. 

гласник РС“, бр. 8/2019) 

- Правилник о Основама програма предшколског васпитања и образовања Године 

узлета („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018) 

- Општи коментар 7. о реализацији дечијих права у раном узрасту, Комисија УН о 

правима детета. 

  

На основу горе наведених аката Влада Републике Србије и Министартсво просвете, 

науке и технолошког развоја, са различитим партнерима, интензивно раде на 

унапређивању система друштвене бриге о деци и унапређења предшколског васпитања 

и образовања. 

 

Стратегија подржава остваривање принципа Конвенције Уједињених нација и Општег 

коментара 7 Комитета УН о остваривању права детета у раном детињству: 

 

 Деца имају право на живот, опстанак и развој који укључује физички, емотивни, 

психосоцијални, когнитивни, друштвени и културни сегмент. 

 Дете не сме да буде дискриминисано по било ком основу, а нарочито не по 

основу своје етничке припадности, језика, вере, порекла, боје коже, сметњи у 

развоју и сл. 

 При доношењу свих одлука или извршења поступака који утичу на дете или децу 

као групу, мора бити примењено начело добробити за дете (најбољи интерес 

детета), а то се односи како на законодавна тела, предшколске установе, тако и 

на породицу. 

 Деци се мора дозволити да активно учествују у програмским питањима која се 

тичу њиховог живота и допустити им да се слободно изражавају. 

 

Општина Пландиште има Стратегију одрживог развоја, али како систем предшколског 

васпитања и образовања није обухваћен Стратегијом одрживог развоја општине 



 

Пландиште, ова Стратегија представља његову допуну, са фокусом на васпитање и 

образовање деце предшколског узраста. 

 

ВИЗИЈА 

 

Допринети развоју здраве, задовољне, активне и друштвено одговорне личности детета као 

темеља  друштвено економског развоја и социјалне инклузије. 

 

МИСИЈА 

 

Створити шансу сваком детету да расте, учи и развија се у стимулативној средини. Срећно 

детињство, срећна личност! 

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ 

 

Основни принцип којим тежи систем предшколског васпитања и образовања јесте 

ПРАВЕДНОСТ,  која се остварује кроз следеће критеријуме:  

 

- РАСПОЛОЖИВОСТ – обезбеђивање довољних капацитета којима располаже 

предшколска установа како би се омогућио обухват што већег броја деце 

 

- ПРИСТУПАЧНОСТ – омогућавање да програми предшколске установе буду 

приуштиви и деци односно породицама из друштвено осетљивих група 

 

- ДОСТУПНОСТ – предшколска установа мора да креира могућности и подржава 

породице из осетљивих група да превазиђу баријере које могу бити отежавајуће за 

приступ и останак у институцији  

 

- КОРИСНОСТ – обезбеђивање сарадње и усклађивање подршке коју обезбеђује 

предшколска установа са потребама деце и родитеља 

 

- РАЗУМЉИВОСТ – креирање конкретних мера и процедура којима предшколска 

установа успоставља  дијалог и комуникацију са породицама, посебно са  оним из 

осетљивих група, али и са институцијама чија је надлежност да брину о деци и 

породицама.



 

 
 

 

 

КОНТЕКСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ  
 

Подаци о територији општине 
 

 

Административни и географски положај 
 

 

Територија општине Пландиште налази се у 

југоисточном делу АП Војводине, тачније у источном 

делу Баната. Простире се између границе са суседном 

Румунијом на истоку, општине Сечањ на северу, општине 

Алибунар на западу и општине Вршац на југу. Њене 

границе запљускују  воде  реке Брзаве,  канала  Дунав-

Тиса-Дунав  и  Шулховог канала. Пландиште обилује 

обрадивим површинама, каналским потенцијалима, 

богатим ловним теренима, нафтним пољима, 

двестогодишњим парковима, дворцима са краја 18 и 

почетком 19 века. 

 

Општина се простире на површини од 383 км2 

што чини 1,8% површине Војводине. Чини је 14 насеља: 

Пландиште (седиште општине), Велика Греда, Хајдучица, 

Стари Лец, Маргита, Јерменовци, Барице, Велики Гај, 

Купиник, Милетићево, Марковићево, Дужине, засеок 

Лаудоновац и салаш Јагодић. У овим насељима живи 

11.336 становника. највеће насеље је Пландиште, које је и 

седиште Општине. 
 

Општина је смештена на половини магистралног пута Зрењанин –Вршац, на 85 км 

од престонице Србије, на регионалном путу Пландиште – Алибунар – Панчево – Београд. 

Од Новог Сада удаљена је 125 км. Подручје Општине у односу на важније комуникације 

има релативно повољан положај. Кроз Општину пролази железничка пруга на линији 

Зрењанин – Пландиште – Вршац – Бела Црква и државни пут првог реда, на 

релацији Зрењанин – Сечањ –Пландиште – Вршац. 

 

И поред могућности за одвијање сва три вида саобраћаја (друмски, железнички и водни) 

основни инфраструктурни проблем је неискоришћеност геостратегијског  положаја општине  

Пландиште, односно инфраструктурна изолованост и неповезаност Општине са суседном 

државом. 

 

 

 



 

 

 

 
 

Општина Пландиште 

налази се у умерено-контине-

нталном климатском појасу, 

карактеристичном за Банат.  
 

На територији општине 

Пландиште налазе се нацио-

нални паркови, специјални 

резервати природе и заштићена 

природна добра, попут Старог 

парка у Великом Гају, Парка 

дворца у Хајдучици и Парка 

породице Јагодић. 

 

 

 

 

Општи подаци о становништву 

 
Укупан број становника општине Пландиште, по попису из 2011. године 

(прерачуната вредност) износи 11.336, што је у односу на 2002. год. пад од 2.012 

становника, односно 15,04%. У поређењу са просеком на нивоу АП Војводине (4,93%)  

и Републике Србије (4,15%), овај пад је значајно већи и указује на веома озбиљну 

депопулацију Општине. 

Општина  Пландиште  обухвата  површину  од  383  км2  у  14  насеља, односно 29 

становника на км2, што је знатно ниже од републичког просека. 

 
Табела 2:  Тенденција у промени броја становника 1948/2011 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор:Републички завод за статистику 

 
Анализа кретања укупног броја становника општине Пландиште, за период од 1948-

2011. године,  указује  на тренд  пада  укупног  броја  становника,  по  просечној 

годишњој стопи  од  -0,7%,  тј.  популациона величина перманентно опада од  пописа 

1961. год. 

Поред  Пландишта, преко хиљаду становника имају насељена места Хајдучица 



 

и Велика Греда. Насеља са најмањим бројем становника, сем засеока Лаудоновац 

су Дужине,  Марковићево,  Купиник  и  Банатски Соколац. 

 

Старосна и полна структура становништва 
 

Према подацима пописа становништва из 2011. године у општини Пландиште 

доминантније су старије старосне групе. Деце до 14 година је 1.415 (12,48%), младих, узраста 

15-29 година – 1.824 (16,09%), одраслих узраста 30-49 година – 2.965 (26,15%), одраслих 50-64 

година – 2.949 (26,01%). Старих лица (65 и више година) има укупно 1.912, што чини 16,87% 

укупне популације. Стара лица, дакле, чине шестину становништва. Највише је особа 70-74 

година старости – 627 (5,53% укупне популације), док је 590 особа старих 75-79 година 

(5,20% укупне популације). 
 

На основу наведених података може се закључити да старосна структура Општине 

није најповољнија због значајног процента старијег становништва. Према попису, просечна 

старост становништва износи 44,7 године, што је више од републичког просека који износи 

42,2 године, као и од просека АП Војводине који је 41,8 година.  

Полна структура становништва је релативно добра, с обзиром да, према попису из 

2011, у Општини живи 5.682 мушкараца (50,12%) и 5.654 жена (49,88%), што говори да је 

популације полно уједначена. 

 

Домaћинства и породице 

 
У општини Пландиште је на последњем попису регистровано укупно 3.989 

домаћинстава, са просечним бројем чланова од 2.84. Највећи број домаћинстава, њих 1.086 

има 2 члана (27,22%), док је готово истоветан број самачких домаћинстава, чак 1.073, 

односно 26,90%. 

 

 

 
 

 

Из графикона се може видети да је најмањи број чланова домаћинства 

шест и више, док је број чланова домаћиства са два и три члана једнак. Највећи број 

породица има једно дете, што чини 52,68%, док је број породица са два детета 

38,95%. Породица са три детета има 6,16%, а са четири 1,54%. Породице које имају 



 

петоро или више деце има свега 0,67%. 

 

Етнички састав 
 

Национална структура становника је разноврсна. У Општини у узајамном 

уважавању живи 20 нација и етничких група. Највише је Срба (51,76%), док следе 

Мађари (11,29%), Македонци (9,19%) и Румуни (6,92%). Значајнији је и број Словака 

(5,43%) и Рома (2,48%). У Општини у мањем броју има још и Хрвата, Немаца, 

Словенаца, Бугара, Црногораца и других националности. Српски, мађарски, румунски, 

словачки и македонски језик су равноправно у употреби у свим државним 

институцијама. 

     Роми 

 

Према последњем попису из 2011.године на територији општине Пландиште 

живи 281 Ром, односно Роми чине 2,48 % укупног становништва општине. Међутим, 

претпоставка је да их има много више. Због сталних миграција и начина живота са једне 

стране, и високог природног прираштаја са друге, јако је тешко утврдити њихов тачан 

број.  

Ромско становништво је претежно груписано у три насељена места на 

територији општине Пландиште: у Маргити, Великом Гају и Пландишту. Основни 

проблеми су низак материјални статус. Ромска деца и деца из маргинализованих група 

често морају да помажу издржавање породица, старија деца морају да чувају млађу, 

образовни ниво родитеља је низак, индивидуални услови становања су лоши. Роми су у 

неповољном положају на тржишту рада, а лоши услови живота често доводе до 

здравствених проблема. 

Образовни статус Рома је јако низак. Основну школу је према подацима 

последњег пописа завршило тек 10,23 %. Само пар припадника Ромске заједнице је 

завршило средњу школу, а ниједан није завршио факултет. То им отежава налажење 

посла, а самим тим и побољшање животних услова. Питање образовања је дакле велики 

проблем ромске националне мањине.  

Maли број ромске деце похађа предшколску установу. Уписују се тек када 

треба да крену у обавезан припремни предшколски програм.  

Према подацима Дома здравља укупан број предшколске ромске деце је 44, а у 

програме предшколског васпитања и образовања укључено је само 8 деце. 

 

Привреда 

 

Општина Пландиште је пре свега, пољопривредна општина која је у највећој 

мери везана за производњу у пољопривредном сектору. Пољопривредно земљиште 

заузима 33.382,8 хектара или 87,13%, а непољопривредно земљиште заузима 4.931,1 

хектара, тј. 12,87% од укупне површине територије Општине. Доминанто место у 

пољопривреди заузима ратарска производња, а значајно место заузима и производња 

воћа. 



 

Индивидуална пољопривредна газдинства представљају основне производне 

јединице у пољопривреди општине Пландиште.  

Индустрија представља другу најзначајнију привредну грану у општини 

Пландиште. У индустријској производњи најзаступљеније су: прехрамбена (прерада 

житарица и производња производа за људску и сточну исхрану, као и прерада пилећег и 

свињског меса), текстилна и прерада пластичних маса.  

На туристичкој мапи Србије и Војводине општина Пландиште је препознатљива по 

каштелима и дворцима насталим крајем 19. почетком 20. века, као и по парковима који су 

заштићена природна добра. Развијен је и ловни и риболовни туризам. 

 

 

Социо-економске карактеристике 

 

Степен развијености 

 

Према Уредби о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица 

локалне самоуправе за 2014. годину, степен развијености општине Пландиште је испод 

републичког просека, и то у распону од 60 % до 80% републичког просека, што га сврстава у 

трећу групу локалних самоуправа према степену развијености. 
 

Незапосленост 

 

Незапосленост је један од најтежих економских и социјалних проблема како у 

Србији тако и у општини Пландиште, где је висок ниво незапослености присутан већ 

дужи низ година. Општа привредна и друштвена кретања непосредно су се одразила на 

стање и кретање на тржишту рада и у области запослености и запошљавања.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФИНАНСИЈСКА ИЗДВАЈАЊА ОПШТИНЕ ЗА ДЕЦУ 
 

Финансирање система предшколског васпитања и образовања одвија се са републичког 

и локалног нивоа, као и кроз партиципацију родитеља.  

 

Финансијска издвајања општине за Предшколску установу су из године у годину све 

већа. Буџетом за 2018. годину издвојено је за рад и функционисање Предшколске 

установе 42,446.961,00 динара, 2019. године 44.539.998,00 динара а за 2020. годину 

45.996.510,00 динара, из чега се може закључити да је пораст финансијских средстава 

евидентно већи. 

 

Законом о основама система образовања и васпитања (члан 187) и Законом о 

финансијској подршци породици са децом (члан 11) у буџету Републике Србије 

обезбеђују се остваривање припремног предшколског програма у години пред полазак 

у школу у трајању од четири сата, а такође трошкови програма за децу без родитељског 

старања, за децу са сметњама у развоју и инвалидитетом и за децу кориснике новчане 

социјалне помоћи, у висини учешћа родитеља/старатеља у цени услуге у конкретној 

локалној самоуправи. 

 

Законом о основама система образовања и васпитања (члан 187) прописује да се у 

буџету јединице локалне самоуправе обезбеђују средства за остваривање делатности 

предшколског васпитања и образовања у висини до 80% од економске цене програма 

по детету. У вези с тим, решењем о утврђивању економске цене вртића Општине 

Пландиште утврђено је да родитељи/старатељи сносе 20 % економске цене, а општина 

обезбеђује 80%. 

 

Одлуком о проширеним правима финансијске подршке породици са децом општине 

Пландиште утврђен је бесплатан боравак у предшколској установи за треће и четврто 

дете по реду рођења. Општина обезбеђује финансирање боравка ове категорије у пуном 

износу, и такве деце тренутно има 34. 

 

Општина Пландиште такође обезбеђује и средства за финансирање ужине за сву децу 

која похађају четворочасовни васпитно образовни програм. 

 

Из горе наведеног, може се јасно видети да општина Пландиште годинама уназад 

издваја значајна средства у односу на сопствене могућности за финансирање 

предшколског васпитања и образовања. 

 



 

 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „СРЕЋНО ДЕТИЊСТВО“ 

ПЛАНДИШТЕ 

 
Делатност васпитања и образовања деце предшколског узраста од једне године до 

поласка у основну школу на територији општине Пландиште обавља Предшколска 

установа „Срећно детињство“.  

 

Одлуком о мрежи јавних предшколских установа на територији општине Пландиште 

(„Сл. лист општине Пландиште“ бр. 7/2019) утврђено је да мрежу Предшколских 

установа на територији општине Пландиште чини Предшколска установа „Срећно 

детињство“ Пландиште, која васпитно образовни рад обавља  у девет објеката. 

   

Осим централног објекта у Пландишту, Предшколску установу чини још 8 издвојених 

одељења смештених у просторијама ОШ „Доситеј Обрадовић“ у насељима Јерменовци, 

Маргита и Велики Гај, у простору у приватној својини у Барицама, у просторијама ОШ 

„Јован Стерија Поповић“ у насељима Велика Греда и Милетићево и у просторијама ОШ 

„Јован Јовановић Змај“ у насељима Хајдучица и Стари Лец. 

Васпитно образовни рад у објекту у Јерменовцима, остварује се поред српског и на 

мађарском  језику, а у објекту у Барицама, остварује се на румунском  језику, као језику 

националне  мањине. 

 

Васпитно образовни рад се обавља у 17 васпитних група. Целодневни боравак се 

реализује у 11 васпитних група и то: 8 васпитних група у Пландишту где су обухваћена 

деца од 1 до 6,5 година, 1 мешовита група у Јерменовцима где су обухваћена деца од 3 

године до поласка у школу и 2 васпитне групе у Хајдучици (1 мешовита група са децом 

од 2 до 5,5 година и 1 група припремни предшколски програм).  

 У осталих шест мешовитих васпитних група реализује се четворочасовни васпитно – 

образовни рад, са обухватом деце од 3 године до поласка у школу. 

 

Према капацитетима објеката Предшколска установа би могла да реализује васпитно – 

образовни рад за око 450 деце. У школској 2018/2019 години васпитно образовни рад се 

реализовао за 247 деце, а у 2019/2020 години за 257 деце, што показује да постојећи 

капацитети нису максимално попуњени. Највећа попуњеност капацитета и највећи број 

деце је у централном објекту, тј. у насељеном месту Пландиште, док је у осталим 

насељеним местима тај број много мањи. 

 

Обухват деце узраста од 1 до 3 године која су укључена у програме предшколског 

васпитања и образовања је око 50% у насељеном месту Пландиште, док у осталим 

насељеним местима општине Пландиште деца тог узраста нису обухваћена овим 

васпитно – образовним програмом, тако да је обухват деце овог узраста на територији 

целе општине Пландиште само 30%. 

 

Обухват деце узраста од 3 до 5,5 година која су укључена у програме предшколског 

васпитања и образовања је око 70% у насељеном месту Пландиште, док у осталим 



 

насељеним местима општине Пландиште тај обухват знатно мањи и износи 40%, тако 

да је обухват деце овог узраста на територији целе општине Пландиште 55%. 

 

Обухват деце ромске националности која су укључена у програме предшколског 

васпитања и образовања је изузетно низак, и износи само 15 %. 

 

ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ 
 

Протокол о сарадњи између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и 

општине Пландиште, потписан је јуна месеца 2019. године и означио је почетак 

реализације пројекта „Подршка реформи система предшколског васпитања и 

образовања – СУПЕР“.  

 

Пројекат „Подршка реформи система предшколског васпитања и образовања – 

СУПЕР“ се реализује из ИПА претприступних фондова Европске уније у сарадњи са 

Министарством просвете, науке и технолошког развоја, у периоду од марта 2019. до 

марта 2021. године и обухвата 50 локалних самоуправа и предшколских установа 

широм Србије.  

   

Циљ Пројекта је обезбеђивање континуитета реформских промена у предшколском 

васпитању и образовању у Републици Србији развијањем квалитета предшколског 

васпитања и образовања као саставног дела циклуса целоживотног учења.  

 

У оквиру пројекта ИПА 14 – Опремање предшколских установа, обезбеђено је 

опремање предшколских устаноова које су укључене у СУПЕР пројекат за дидактичку, 

ИТ опрему и намештај у износу од око милион евра. Предшколска установа „Срећно 

детињство“ као један од учесника овог пројекта, добила је намештај за опремање две 

радне собе, 40 креветића, техничку опрему (штампач, лаптопови, веб камере, 

фотоапарати) као и играчке и дидактички материјал, који ће додатно допринети 

квалитетном инклузивном предшколском васпитању и образовању. 

 

Очекивани резултати „СУПЕР“ пројекта су јачање професионалних капацитета ЈЛС за 

планирање и управљање предшколским васпитањем и образовањем, јачање 

професионалних компетенција практичара у ПУ и унапређивање легислативног оквира 

за предшколско васпитање у складу са важећим прописима као и Основама програма 

предшколског васпитања и образовања. У вези са тим, једна од активности овог 

Пројекта је и израда стратешког акта којим се уређује и унапређује област 

предшколског васпитања и образовања. 

 

Сарадња предшколске установе са локалном заједницом има посебан значај и улогу 

при успешној реализацији циљева васпитања и образовања деце. Заједно са локалном 

заједницом ће се обезбедити образовни контекст за децу и породицу, кроз сарадњу са 

институцијама општине Пландиште, библиотеком, школама, здравственим 

установама, центром за социјални рад, културним центром, спортским 

организацијама. Тиме ће се допринети остваривању права све деце на квалитетно 

образовање, као и пружању подршке деци и породици у складу са потребама, 



 

повезивањем стручњака, родитеља и локалне заједнице у узајамном деловању. 

 

Улагање заједнице у квалитетно предшколско васпитање и образовање и 

укључивање што већег броја деце раног узраста у квалитетне програме је кључни 

фактор развоја сваког појединачног детета и заједнице у целини. Општина 

Пландиште је препознала проблем пре свега деце из друштвено осетљивих група, 

којој су програми ПВО доступни у јако малој мери, и покушаће да повећа 

доступност тих програма кроз разне активности. 
 

МЕТОДОЛОГИЈА 
 

У циљу дефинисања Стратегије, урађена је СВОТ анализа (анализа предности 

односно снага, слабости или недостатака, могућности и препрека односно претњи) 

како би се утврдиле могућности Предшколске установе (анализа постојећих 

капацитета  и стања) и општине Пландиште (анализа потребних ресурса за процес 

планирања система на нивоу локалне самоуправе). Урађено је и мапирање потреба 

деце узраста од 3 до 5,5 година која живе на селу и њихових породица, као и 

мапирање деце ромске националности и деце са сметњама у развоју и инвалидитетом, 

а у циљу што већег укључивања у програме ПВО. 

 
 

 

ПРЕДНОСТИ НЕДОСТАЦИ 

 Довољни просторни капацитети 
 

 Квалитетан и професионалан 

стручни кадар у ПУ 
 

 Константно усавршавање 

запослених 
 

 Добра сарадња између ЈЛС и ПУ 
 

 Васпитно-образовни рад на 

језицима националних мањина 

(мађарски, румунски) 

 

 Велика разуђеност насељених 

места у општини Пландиште 
 

 Недостатак правне службе у ПУ 
 

 Недостатак стручне службе у ПУ 
 

 Пораст малолетничких бракова у 

ромској заједници 

МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

 Инвестициона улагања у ЈЛС 

(отварање нових радних места) 
 

 Обезбеђење финансијских 

средстава за проширење породице 
 

 Коришћење домаћих и ЕУ фондова 

за унапређење програма ПВО 

 

 Масовно исељавање породица 
 

 Одлазак младих на студије и 

останак у великим градовима 
 

 Пораст сиромаштва 
 

 Пад наталитета 

 



 

 

 

Анализом праксе ПВО препознати су следећи изазови: успостављање функционалне 

базе података о деци на нивоу општине, мапирање деце ван система, посебно деце 

која живе у мањим местима односно деце ромске националности, недовољно упозната 

јавност о значају раног учења, развоја и укључивања деце у програме ПВО, 

неинформисаност родитеља о важности ПВО.  

 

Актуелне препреке за развој ПВО су: велика разуђеност насељених места, 

недостатак стручне и правне службе односно немогућност запошљавања по одлуци 

о забрани запошљавања у јавном сектору (васпитачи, медицинске сестре васпитачи, 

педагози, психолози, дефектолози, логопеди, социјални радници...); недостатак 

финансијских средстава. 

 

Резултати добијени СВОТ анализом указују да општина Пландиште има дугу 

традицију делатности, систематски рад и искуства на пољу ПВО, подршку 

локалне самоуправе и добру међусекторску сарадњу на нивоу општине (пре свега 

са здравственим институцијама и Центром за социјални рад).  

 

На основу обављене анализе и свега горе наведеног, утврђују се приоритети којима 

ће се  бавити овај стратешки документ: 

 

  Повећати обухват предшколским васпитањем и образовањем деце узраста од 

3 до 5,5 година на 75% 

 

 Повећати обухват предшколским васпитањем и образовањем деце ромске 

националности на 40% 

 

  Обезбедити физичку доступност објектима  ПВО (адекватне и приступачне 

прилазе) за децу и особе са сметњама у развоју 

 

 Обезбедити ангажовање стручних лица (личних пратиоца, педагошки 

асистент или ангажовање других стручних лица) за пружање помоћи и 

подршке деци са сметњама у развоју и инвалидитетом као и деци ромске 

националности 

 

 Искористити родитеље као ресурс у васпитно образовном раду.



 

         

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

ВИЗИЈА 
 

Допринети развоју здраве, задовољне, 

активне и друштвено одговорне личности 

детета као темеља  друштвено економског 

развоја и социјалне инклузије. 

ОПШТИ ЦИЉ 
 

Подстицање дечијег психофизичког развоја и 

напредовања свих аспеката детета кроз 

стварање услова за социјализацију, игру, 

дружење, учешћем у различитим програмима, уз 

подршку свих институција у локалној заједници. 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1. Повећање обухват 

деце узраста 3 до 5,5 година са акцентом на 

децу из маргинализованих група у програме 

васпитно образовног рада 

 

МЕРА 1.1. 

Формирање валидне базе 

података деце предшколског 

узраста 

 

МЕРА 1.2.  

Повећање свести шире 

јавности о значају раног учења 

и укључивања у програме ПВО 

базе података 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2. Подстицати дечији 

психофизички развој кроз различите 

активности и програме 

 

МЕРА 2.1. 

Унапређивање знања, 

способности и вештина 

запослених у ПВО 

МЕРА 2.2.  

Успостављање сарадње између 

институција на локалу у циљу 

спровођења различитих 

активности и програма 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3. Побољшање 

квалитета живота деце и особа са сметњама у 

развоју и инвалидитетом кроз обезбеђивање 

физичких услова и доступности програма ПВО 

 

МЕРА 3.1. 

Обезбеђивање доступности 

програма ПВО деци са 

сметњама у развоју 

МЕРА 3.2.  

Обезбедити физичку 

доступност објектима ПУ за 

децу и особе са инвалидитетом 



 

МЕРЕ И АКТИВНОСТИ / АКЦИОНИ ПЛАН 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1. – Повећање обухват деце узраста 3 до 5,5 година са акцентом на децу из маргинализованих 

група у програме васпитно образовног рада 

МЕРА 1.1. Формирање валидне базе података деце предшколског узраста 

РЕЗУЛТАТ 

Локална 

самоуправа 

има 

релевантне 

податке о 

деци 

предшколског 

узраста 

АКТИВНОСТ ИНДИКАТОРИ 
ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА 

ПАРТНЕРСКА 

ИНСТИТУЦИЈА 
ВРЕМЕ 

ИЗДВОЈЕНИ 

РЕСУСРСИ 

НЕОБЕЗБЕ

ЂЕНИ 

РЕСУРСИ 

 

1.1.1. 
Успостављањ

е механизама  

за 

прикупљања   

и управљање 

подацима        

о деци 

Успостављена 

функционална 

база података о 

деци на 

територији 

општине 

Пландиште 

 

 

Унос и редовно 

ажуруирање 

података о деци у 

веб апликацију 

Општина 

Пландиште 
 

ДЗ 

     ЦСР 

       ПУ 

   Матична 

     служба 

Е-беба 
 

2021-

2022 

У оквиру 
редовних 

послова 

свих 

институција 

 

 

 

 

 

100.000,00 

1.1.2. 
Усклађене 

политике 

уписа деце у 

систем ПВО, 

са 

националним 

стратешким 

оквиром 

Дефинисани 
механизми и 

процедуре за 

упис деце 

узраста 3 до 

5.5 година у 

систем ПВО 

 

Општина 

Пландиште 

МЗ 

       ОШ 

ПУ 

2021-

2025 

У оквиру 
редовних 

послова 

свих 

институција 

 

 

 

100.000,00 

 

 

 



 

 

МЕРА 1.2. Повећање свести шире јавности о значају раног учења и укључивања у програме ПВО базе података 

РЕЗУЛТАТ 

Шира јавност 

схвата и 

препознаје 

значај раног 

учења и 

укључивања  

деце од 3 до 

5,5 година у 

ПВО 

АКТИВНОСТ ИНДИКАТОРИ 
ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА 

ПАРТНЕРСКА 

ИНСТИТУЦИЈА 
ВРЕМЕ 

ИЗДВОЈЕНИ 

РЕСУСРСИ 

НЕОБЕЗБЕ

ЂЕНИ 

РЕСУРСИ 

1.2.1. 

Организовање 

информативни

х, едукативних 

кампања, 

трибина, 

радионица и 

других 

промотивних 

активности, на 

којима се 

промовише 

значај раног 

учења и 

укључивања у 

ПВО 

Број 

организованих 

кампања, 

трибина, 

радионица 

 

Број учесника 

 

Број израђеног 

промотивног 

материјала 

 

Број 

објављених 

садржаја у 

медијима 

 

Општина 

Пландиште 

ПУ 

ПУ 

Дом 

здравља 

Остале 

институције 

2021-

2025 

Редовна 

буџетска 

средства 

500.000,00 

1.2.2. 
Информисање 

јавности о 

спроведеним 

активностима 

којима се 

промовише 

значај раног 

учења и 

укључивања у 

ПВО 

Број медија који 

извештавају о 

спроведеним 

активностима 

(штампани 

медији, радио и 

ТВ станице, 

интернет портали) 

 

Број објава на 

сајту општине 

Пландиште 

Општина 

Пландиште 

ПУ 

Медији 

(штампани 

медији, радио и 

ТВ станице, 

интернет 

портали) 

 

2021-

2025 

Редовна 

буџетска 

средства 

500.000,00 



 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2. – Подстицати дечији психофизички развој кроз различите активности и програме 

МЕРА 2.1. Унапређивање знања, способности и вештина запослених у ПВО 

РЕЗУЛТАТ 

Нова знања, 

способности и 

вештине 

запослених у 

ПУ 

унапређена у 

складу са 

новим 

технологијама 

и савременим 

концептима 

АКТИВНОСТ ИНДИКАТОРИ 
ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА 

ПАРТНЕРСКА 

ИНСТИТУЦИЈА 
ВРЕМЕ 

ИЗДВОЈЕНИ 

РЕСУСРСИ 

НЕОБЕЗБ

ЕЂЕНИ 

РЕСУРСИ 

 

2.1.1. 

Дефинисање 

приоритета у 

области 

стручног 

усавршавања 

 

Анализа и 

утврђивање 

потреба 

васпитача и 

сарадника у ПУ 

за стручним 

усавршавањем 

ПУ 

Општина 

Пландиште 

ЦИП – Центар 

за 

интерактивну 

педагогију 

2021-

2025 

У оквиру 
редовних 

послова 

 

2.1.2. 

Организовање 

едукација, 

обука и 

различитих 

облика 

стручног 

усавршавања 

са применом 

нових 

технологија 

 

 

Број едукација, 

обука, стручних 

усавршавања 

 

Број васпитача и 

сарадника који 

су стекли нова 

знања 

ПУ 

Општина 

Пландиште 

Стручна 

друштва, 

институције 

које баве 

организовањем 

различитих 

едукација и 

обука 

2021-

2025 

Обезбеђена 

средства кроз 

финансијски 

план ПУ 

1.000.000,

00 

 



 

 

МЕРА 2.2.  Успостављање сарадње између институција на локалу у циљу спровођења различитих активности и програма 

РЕЗУЛТАТ 

Кроз сарадњу 

и 

координиран 

рад 

институција 

унапређење 

понуде 

разноликости 

програма и 

активности за 

децу 

АКТИВНОСТ ИНДИКАТОРИ 
ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА 

ПАРТНЕРСКА 

ИНСТИТУЦИЈА 
ВРЕМЕ 

ИЗДВОЈЕНИ 

РЕСУСРСИ 

НЕОБЕЗБЕ

ЂЕНИ 

РЕСУРСИ 

2.2.1. 

Сарадња и 

координиран 

рад са осталим 

релевантним 

институцијама 

на локалном 

нивоу 

 

 

Дефинисане 

процедуре и 

начини сарадње 

 

Одржани 

састанци 

 

Потписани 

Уговори, 

меморандуми о 

сарадњи и 

заједничким 

активностима 

Општина 

Пландиште 

ПУ 

ДЗ 

ОШ 

ЦСР 

КОЦ 

Народна 

библиотека 

ПС 

2021-2025 

У оквиру 

редовних 

послова 

500.000,00 

2.2.2. 

Планирање, 

утврђивање и 

развој 

програма и 

активности у 

складу са 

потребама деце 
 

 

Број остварених 

програма и 

активности 

 

Број учесника 

обухваћен 

програмима и 

активностима 

Општина 

Пландиште 

ПУ 

ДЗ 

ОШ 

ЦСР 

КОЦ 

Народна 

библиотека 

ПС 

2021-2025 

Средства 

обезбеђена 

буџетом за 

сваку годину 

500.000,00 

 

 

 

 



 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3. – Побољшање квалитета живота деце и особа са сметњама у развоју и инвалидитетом кроз 

обезбеђивање физичких услова и доступности програма ПВО 

МЕРА 3.1. Обезбеђивање доступности програма ПВО деци са сметњама у развоју 

РЕЗУЛТАТ 

Омогућена 

већа 

доступност 

програма 

ПВО деци са 

сметњама у 

развоју кроз 

ангажовање 

стручних 

лица  

АКТИВНОСТ ИНДИКАТОРИ 
ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА 

ПАРТНЕРСКА 

ИНСТИТУЦИЈА 
ВРЕМЕ 

ИЗДВОЈЕНИ 

РЕСУСРСИ 

НЕОБЕЗБЕ

ЂЕНИ 

РЕСУРСИ 

3.1.1. 

Обезбеђивање 

средстава за 

ангажовање 

стручних лица 

и њихов рад 

 

Број 

ангажованих 

стручних лица за 

која су 

обезбеђена 

средства 

Општина 

Пландиште 
ПУ 2021-2025 

Средства 

обезбеђена 

буџетом за 

сваку годину 

Донаторска 

средства 

 

Средства 

обезбеђена 

путем 

пројеката 

3.1.2. 

Ангажовање 

стручних лица 

(лични 

пратилац, 

педагошки 

асистент или 

ангажовање 

других 

стручних 

лица) 

 

 

Број 

ангажованих 

стручних лица 

 

Број корисника 

којима је 

пружена помоћ и 

додатна 

подршка 

ангажовањем 

стручних лица 

Општина 

Пландиште 

ПУ 

 
2021-2025 

Средства 

обезбеђена 

буџетом за 

сваку годину 

Донаторска 

средства 

 

Средства 

обезбеђена 

путем 

пројеката 

 

 

 

 

 

 



 

МЕРА 3.2.  Обезбедити физичку доступност објектима ПУ за децу и особе са инвалидитетом 

РЕЗУЛТАТ 

Омогућена 

већа физичка 

доступност 

ПУ и 

програмима 

ПВО деци и 

особама са 

сметњама у 

развоју и 

инвалидитето

м кроз 

обезбеђене 

адекватне 

прилазе 

АКТИВНОСТ ИНДИКАТОРИ 
ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА 

ПАРТНЕРСКА 

ИНСТИТУЦИЈА 
ВРЕМЕ 

ИЗДВОЈЕНИ 

РЕСУСРСИ 

НЕОБЕЗБЕ

ЂЕНИ 

РЕСУРСИ 

2.2.1. 

Утврдити 

стварне  

потребе и план 

приоритета 

 

 

Анализа 

постојећег стања 

и израда плана 

приоритета 

Општина 

Пландиште 
ПУ 2021-2025 

У оквиру 

редовних 

послова 

 

2.2.2. 

Обезбеђивање 

средстава за 

адекватне и 

приступачне 

прилазе 

објектима ПВО 

и изградња 

истих(рампе, 

прилагођен 

санитарни 

чвор...) 

 

 

Број објеката за 

које су 

обезбеђена 

средства за 

изградњу 

прилаза 

 

Број објеката на 

којима су 

извршени 

радови и 

обезбеђени 

прилази 

Општина 

Пландиште 
ПУ 2021-2025 

Средства 

обезбеђена 

буџетом за 

сваку годину 

300.000,00 

по објекту 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СТРАТЕГИЈЕ 
 

Општина Пландиште,  кроз  рад чланова  Радне  групе  за  израду Стратегије 

унапређивања предшколског васпитања и образовања општине Пландиште за период од 

2021. до 2025. године, коју је формирао Председник општине Пландиште, носилац је 

активности стварања Стратегије унапређивања предшколског васпитања и и образовања 

општине Пландиште за период од 2021. до 2025. године.  Радна група је заједно са 

представницима односно тимом стручне подршке пројекта „Подршка реформи система 

предшколског васпитања и образовања – СУПЕР“, стручним радницима и васпитачима 

из Предшколске установе и представницима других установа, креирала ову Стратегију. 

 

Како би се омогућила имплементација Стратегије потребно је да Општинско веће, 

а затим и Скупштина општине Пландиште усвоји овај документ. Стратегија представља 

оквир за спровођење активности којима ће се унапредити предшколско образовање и 

васпитање на територији општине Пландиште. Општина ће преузети одговорност за 

њено извршење тако што ће формирати тело које ће пратити, оцењивати и извештавати 

једном годишње Скупшину општине о примени Стратегије. Састав Радне групе, задаци и 

рок извршења задатака Радне групе уређују се решењем о формирању Радне групе. 

 

Средства за спровођење Стратегије унапређивања предшколског васпитања и 

образовања општине Пландиште за период од 2021. до 2025. године, обезбеђиваће се из 

различитих извора: из буџета општине Пландиште, од других нивоа власти 

(покрајинских и републичких), средстава донатора, односно помоћу програма и 

пројеката који ће се донети на основу ове Стратегије и њеног акционог плана. 

 

Стратегија унапређивања предшколског васпитања и образовања општине 

Пландиште је документ који садржи препознате проблеме, предложена решења, мере и 

време реализације, а евалуација и мониторинг подразумевају праћење, извештавање и 

оцењивања спровођења Стратегије како би се проценили ефекти и релевантност 

спроведених активности. Такође, то подразумева и анализирање проблема и ниво 

остварености циљева како би се могле предузети нужне измене и допуне самог 

документа током периода имплементације. 

 

 

 

 







РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА  

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: 151-63/2019-II 

Дана: 25.11.2019.године 

П Л А Н Д И Ш Т Е 

 

На основу члана 20. и члана 52. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС“, 

број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018) ичлана 59. Статута 

општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), Председник 

општине Пландиште доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

о формирању Радног тима за израду Стратегије унапређења предшколског 

васпитања и образовања општине Пландиште за период 2020-2025.годину 

 

I 

Формира се Радни тим за израду Стратегије унапређења предшколског 

васпитања и образовања општине Пландиште за период 2020-2025.годину (у даљем 

тексту: Радни тим).  

 

II 

 

Задатак Радног тима је да изради Стратегију унапређења предшколског 

васпитања и образовања општине Пландиште за период 2020-2025.годину. 

 

III 

 

У радни тим се именују следећа лица:  

1. Александра Одавић Мак, начелник општинске управе општине Пландиште, 

2. Магдалена Тошић - начелник одељења за друштвене делатностиопштинске 

управе општине Пландиште, 

3. Татјана Ђорђијевски –заменик начелника одељења за друштвене 

делатностиопштинске управе општине Пландиште, 

4. Лиа Скумпија, директор Предшколске установе „Срећно детињство“ 

Пландиште, 

5. Биљана Јоксимовић, васпитач специјалиста у Предшколској установи „Срећно 

детињство“ Пландиште, 

6. Др Небојша Дрљевић, педијатар Дома здравља „1. октобар“ Пландиште и 

7. Јасмина Пантић, представник Центра за социјални рад Пландиште. 

 

IV 

 

Ово решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 


