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1. УВОД 
 

Циљ израде Елабората за припрему Одлуке о мрежи јавних предшколских установа 

је да буде стручна и информациона подлога за доношење Одлуке о мрежи јавних 

предшколских установа на територији општине Дољевац. 

Нова мрежа јавних предшколских установа треба да допринесе даљем развоју и 

унапређењу  процеса образовања и васпитања а у складу са општим и посебним циљевима 

и стандардима, који су за ову област  одређени Законом о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник РС“ број 88/17) и Стратегијом развоја образовања и 

васпитања у Републици Србији до 2020. год. 

На основу члана 104. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања 

Влада Републике Србије донела је Уредбу о критеријумима за доношење акта о мрежи 

прешколских установа и акта о мрежи јавних основних школа. Уредба је објављена у 

„Службеном гласнику РС“, број 21/18 од 19.03.2018. године а којом се утврђују критеријуми 

за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних основних 

школа, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне 

самоуправе. Предшколске установе и основне школе оснивају се и просторно распоређују 

на начин који ће осигурати ширу доступност квалитетног предшколског васпитања и 

образовања и потпуни обухват ученика квалитетним основним образовањем и васпитањем. 

Наведени члан закона прецизира да акт о мрежи јавних предшколских установа 

представља плански акт којим се планира њихов просторни распоред према врсти и 

структури. Ово је веома важно нагласити јер у суштини значи да акт није само попис 

тренутног стања јавних установа на територији општине Дољевац, већ и покушај да се 

предвиди постојање и распоред неких будућих установа, узимајући у обзир утврђене 

потребе за њиховим оснивањем у складу са демографском сликом општине Дољевац. 

 

 

1.1 ПРАВНИ ОСНОВ 

  
Одлуком о мрежи јавних предшколских установа на територији општине Дољевац 

утврђује се број и просторни распоред јавних предшколских установа, њихова 

врста/делатност и структура. 

 Одлука је сачињена на основу важећих прописа који непосредно регулишу област 

образовања, као и поједине његове делове: 

 Закон о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник РС“, број 88/17, 27/18(I) и 27/18 (II)-др.закон); 

 Закон о предшколском образовању и васпитању („Службени гласник 

РС“, број 18/10, 101/17и 113/17-др.закон); 

 Стратегија развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 

2020. године („Службени гласник РС“, број 107/12); 

 Закон о националним саветима националних мањина („Службени 

гласник РС“, број 72/09); 

 

 



1.2. ИЗВОР ПОДАТАКА 
 

 Приликом израде Елабората и Одлуке о мрежи јавних предшколских установа 

коришћени су подаци и документација: Предшколске установе „Лане“ Дољевац, 

Републичког завода за статистику, Пописа становништва 2011. године као и других 

институција и извора. 

 

1.3. КРИТЕРИЈУМИ И ПРИНЦИПИ АКТА О МРЕЖИ ЈАВНИХ 

ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА 
 

 Акт о мрежи предшколских установа, у складу са Уредбом о критеријумима за 

доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи основних школа 

(“Службени гласник РС“, број 21/18) се заснива на следећим критеријумима: 

1. једнако право и доступност свих облика предшколског васпитања и образовања, 

без дискриминације и сегрегације по било ком основу; 

2. потпун обухват деце одговарајућег узраста за похађање обавезног програма 

припреме детета пред полазак у школу (припремни предшкослки 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. 

Принципи предшколског васпитања и образовања су: 

1) доступност: једнако право и доступност свих облика предшколског васпитања и 

образовања без дискриминације и издвајања по основу пола, социјалне, културне, етничке, 

религијске или друге припадности месту боравка, односно пребивалиштва, материјалног или 

здравственог стања, тешкоћа и сметњи у развоју и инвалидитета, као и по другим основама, у 

складу са законом; 

2) демократичност: уважавање потреба и права деце и породице, укључујући право на 

уважавање мишљења, активно учешће, одлучивање и преузимање одговорности; 

3) отвореност: грађење односа са породицом, другим деловима у систему образовања 

(школа), заједницом (институцијама културе, здравства, социјалне заштите), локалном 

самоуправом и широм друштвеном заједницом; 

 4) аутентичност: целовит приступ детету, уважавање развојних специфичности 

предшколског узраста, различитости и посебности, неговање игре као аутентичног начина 

изражавања и учења предшколског детета, ослањање на културне специфичности; 

 5) развојност: развијање различитих облика и програма у оквиру предшколске 

делатности у складу са потребама деце и породице и могућностима локалне заједнице, 



континуирано унапређивање кроз вредновање и самовредновање, отвореност за педагошке 

иновације 

 

1.4. ОБАВЕЗЕ И ПОСТУПАК КОЈИ СПРОВОДЕ ЈЛС 
 

Ступањем на снагу Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних 

предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа, 27.03.2018. године, почели 

су да теку рокови за извршење обавезе јединица локалне самоуправе, који је прописан 

чланом 198. став 3. Закона. 

 Наиме, општина Дољевац је у обавези да донесе акт о мрежи јавних основних школа 

и предшколских установа на својој територији у року од годину дана од дана утврђивања 

критеријума. У ту сврху Решењем Председника општине број 02-11 од 23.01.2019. године 

је формирана радна група за израду Нацрта елабората за припрему одлуке о мрежи јавних 

основних школа и јавних предшколских установа у следећем саставу: 

1. Слађана Јовановић – просветни инспектор Општинске управе општине Дољевац; 

2. Горан Илић – директор Основне школе „Вук Караџић“ Дољевац; 

3. Јелена Илић – начелница Одељења за општу управу Општинске управе општине 

Дољевац; 

4. Данијела Тошић – дипломирани правник, запослена у ПУ „Лане“ Дољевац; 

5. Милица Митић – дипломирани правник – запослена у Општинској управи општине 

Дољевац: 

6. Даница Цветковић – мастер инжењер заштите од пожара; 

7. Емилија Станојевић – дипломирани економиста. 

 Задатак радне групе је израда Нацрта Елабората који садржи развојни план који 

представља подлогу за одлучивање приликом доношења акта о мрежи јавних предшколских 

установа и акта о мрежи јавних основних школа. 

 

 

2. ПРОФИЛ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 
2.1. Географски подаци  

 

Дољевац и околина као природно-географски и друштвено-историјски део ширих 

области Ниша и Топлице имају бурну историјску прошлост. Овај крај, у долини Јужне 

Мораве, који данас припада општини Дољевац, налази се одувек, на најважнијем путу од 

Београда према југу Балкана; на раскрсници овог пута и оног који води за Косово и 

Метохију, и даље за Албанију и Јадранско море, а све у близини важног еврпско-азијског 

раскршћа – Ниша.1  

Овај крај је у далекој, али и у веома блиској прошлости видео многе светске војске које 

су долазиле са свих страна света – севера, југа, запада, истока. Био поприште тешких и 

историјски веома значајних окршаја непријатељских и домаћих војски, преживљавао је 

тешко петовековно турско ропство, немачку и бугарску окупацију у два светска рата, био 

поробљаван, а никада покорен.  

                                                 
1 http://www.koprijanradio.com/otisak-proslosti-opstina-doljevac-u-proslosti-1-emisija/  приступ 16.01.2019. 

године 

http://www.koprijanradio.com/otisak-proslosti-opstina-doljevac-u-proslosti-1-emisija/


Подручје садашње општине Дољевац, као део ширих области Јужне Мораве и 

Топлице било је настањено од давнина. Долине Јужне Мораве, Топлице и Пусте реке 

одвајкада су биле природни пролази и путеви којима су се кретала разна племена и народи. 

Те долине су важни путеви којима су пролазиле многе војске, у ратним походима и 

трговачки каравани, за размену добара и робе, између Запада и Истока. Пропланци Добрича, 

ободи планине Селичевице и речне долине наведених река били су од најранијих времена 

попришта многих знаних и незнаних бојева и битака. 

О свему томе говоре бројна археолошка налазишта и писани извори, остаци 

утврђења, насеља, путева, цркава и надгробних споменика, старог оруђа и оружја, старог 

новца и других предмета.2   

Налази се у централном делу Србије, представља део Нишавског округа који је 

формиран 1992. године и који поред Дољевца, чине и Ниш, Алексинац, Гаџин Хан, 

Мерошина, Сврљиг и Ражањ. Окружена је поред града Ниша, општинама Гаџин Хан, 

Лескова, Житорађа и Мерошина.  

Општина Дољевац заузима површину од 121 km², спада у ред најмањих општина по 

површини, али са 153 становника на км2 спада у ред густо насељених општина. Географске 

координате су 43 ̊11'45'' северне географске ширине  и 21 ̊50' источне географске дужине.  

Општина се састоји од шеснаест насељених места, која се могу поделити у две групе у 

зависности од тога да ли се налазе са десне или леве стране Јужне Мораве. Тако су са десне 

стране Јужне Мораве насеља Белотинац, Чапљинац, Кнежица, Ћурлина, Малошиште, 

Клисура, Перутина, Чечина и Русна, док су са леве стране Јужне Мораве Мекиш, Орљане, 

Шарлинац, Шаиновац, Кочане, Пуковац и Дољевац. 

 

Густина насељености насеља на територији општине Дољевац 

                                                 
2 Ibid.  
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              Просторне зоне општине Дољевац 

2.2. Демографски подаци 

Историјат демографских кретања у граду и насељеним местима у саставу општине 

види се из доњих табела које представљају преглед података из пописа становника од 1948. 

године закључно са последњим пописом становника 2011. године. 

Упоредни приказ броја становника по годинама и по свим насељеним местима дат је у 

табели. 

 
1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 

Белотинац 1129 1223 1301 1293 1292 1387 1321 1244 

Дољевац 416 435 274 1130 1378 1536 1625 1657 

Клисура 202 221 242 237 223 215 184 153 

Кнежица 709 734 763 673 647 648 586 526 

Кочане 1465 1547 2012 1594 1605 1595 1591 1451 

Малошиште 2542 2680 2818 3071 3085 3025 2933 2835 

Мекиш 1147 1188 1232 1167 1225 1198 1137 1076 

Орљане 1448 1567 1622 1657 1690 1716 1612 1479 

Перутина 476 489 449 338 302 258 204 175 

Пуковац 3404 3694 3908 4065 4186 4215 3956 3864 

Русна 842 909 942 835 746 635 516 404 

Ћурлина 241 266 243 211 199 189 193 184 

Чапљинац 943 1017 1034 1050 1125 1104 1008 922 

Чечина 939 1004 1054 956 953 914 834 726 

Шаиновац 843 898 956 993 1017 1039 955 898 

Шарлинац 895 953 1010 958 990 988 906 869 

Укупно 17641 18825 19860 20228 20663 20662 19561 18463 
Упоредни приказ броја становника по годинама 

 

 



На основу пописа рађеног после Другог светског рата па све до пописа из 2011. 

године, може се видети да се општина Дољевац популационо увећавала од 1948. до 1981. 

године. Максималан број становника је забележен 1981. године када је на територији 

општине живело 20.663 становника.  

У периоду од 1948. до 1981. године се број становника на териоторији општине 

повећао за 3.022 становника. У периоду од 1981. до 2011. године бележи се пад броја 

становника на територији општине и тај пад износи 2.200 становника. У односу на остала 

насеља општине, општински центар бележи вишеструки пораст броја становника.  

На основу табеле можемо приметити да је општински центар по попису из 1948. 

године имао свега 416 становника, што је 2,3% од укупног броја становника општине, док 

по попису из 2011. године има 1.657 становника, када је становништво општинског центра, 

насеља Дољевац, чинило 9% укупног броја становништва општине. Тренутно је број 

становника око 18463. 

Према подацима Републичког Завода за статистику, у публикацији - Општине и 

градови 2016.година3, а на основу пописа од 2011. године, општина има 18.463 становника, 

од чега су 9460 (51%) су мушкарци, а 9003 (49%) су жене.  

 

 

Полна структура становништва 

  

3. ПРИКАЗ ЈАВНИХ УСТАНОВА ПРЕДШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА 

3.1. Предшколско образовање на територији општине Дољевац 

 Предшколска установа ''Лане'' Дољевац основана је као посебна установа 01.01.1987. 

године. Васпитне групе које су до тада постојале при школама издвојиле су се у посебну 

                                                 
3Извор: Општине и региони у Републици Србији, Републички завод за статистику, 2016 

(http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/G2016/pdf/G20162020.pdf). 
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Мушкарци Жене



установу, а васпитачи који су радили у тим групама преузети су од школе одлуком о 

преузимању. Седиште установе било је, а и сада је, у Дољевцу. Укупан број запослених био 

је 6 васпитача, 1 помоћни радник, директор и административно-финансијски радник. Од 

момента оснивања установе у свим месним заједницама на територији општине Дољевац 

(осим у Клисури, Перутини и Ћурлини), формиране су и почеле са радом предшколске 

групе које су похађала деца старости 6 година. Установа је тада имала у власништву два 

објекта у Дољевцу и Белотинцу.  

Данас, установу  похађају  деца узраста  од  1  до  5,5  година  као  и  деца  

предшколског узраста из  свих  насељених  места  са подручја општине Дољевац.  

У оквиру установе заступљен је полудневни и целодневни боравак деце. У  

полудневном  боравку обухваћена су деца 5,5-6,5 година (припремни  предшколски  

програм) а целодневним боравком деца узраста 3-5,5 година (мешовита  група) и узраста од 

12 до 36 месеци (јаслена  група).  

Предшколским програмом обухваћена су сва деца са територије општине Дољевац, 

па  је  обухват  деце – 100%.  

  

3.2. Мрежа јавних предшколских установа на територији општине Дољевац   

Предшколско васпитање и образовање на територији општине Дољевац, остварује 

се за децу узраста од 12 месеци до поласка у школу и остварује се у јавним предшколским 

установама у складу са основама програма предшколског образовања и васпитања. 

У свом саставу има четири своја објекта (Дољевац, Пуковац, Орљане и Белотинац) 

површине 1.440 м² и 10 просторија које користи при Основној школи ''Вук Караџић'' 

Дољевац  површине 410 м². 

    

 

Преглед наменски грађених објеката по врстама,  броју,  капацитету (број  места за рад у  

једној  смени),  површини дворишта у месту.  Постојеће стање капацитета  

Ред.бр.  Назив 

објекта  
      Капацитет        Површина  Место  Напомена  

бр.група  бр.деце  (објекат + двориште)  

1. „Лане“       4       90      750      600 Дољевац   

2.  „Лане“       1       30      350      750 Белотинац  Обј екат  у 
Дољевц у  и  у 

П ук овц у  ј е  

тр ен утн о у   
фази  

р еконстр укци ј е  

 

3.  „Лане“       3       60      240   1.000 Пуковац  

4.  „Лане“       1       30      100      300 Орљане  

Свега       4       9      210   1.440   2.650  

 

 

Преглед  других (прилагођених) простора за рад са децом 

Р.бр. Назив објекта             Капацитет 

бр.група         капацитет 

Површина објекта у  у 

m2 

 

Место 

 

1. Васпитна група      1                        28 50  Кочане 

2. Васпитна група      1                        28 50  Орљане 

3. Васпитна група      1                        28 50  Шарлинац 

4. Васпитна група      1                        28 30  Мекиш 

5. Васпитна група      1                        28 50  Шаиновац 



6. Васпитна група      1                        16 50  Чапљинац 

7. Васпитна група 

 

     1                        24 20  Кнежица 

 

8. 

 

Васпитна група 

   

     1                         56 

    

50  

Малошиште 

9. Васпитна група      1                         24 30  Чечина 

10. Васпитна  

група 

     1                         16 30 Русна 

Свега       10                      276 410  

 

У следећој табели дат је преглед објеката за децу и других прилагођених простора за рад са 

децом: 

Р.бр. Назив објекта Број група Број деце Адреса 

1. Предшколска установа 

„Лане“  

1 8 Белотинац 

2. Предшколска установа 

„Лане“ 

1 (целодневна) 24 Орљане 

3. Зграда општине 

„Дољевац“ 

2 (јаслена и 

целодневна) 

36 Дољевац 

4. О.Ш. „Вук Караџић“ 1 13 Дољевац 

5. О.Ш. „Вук Караџић“ 2 (целодневна и 

предшколска) 

53 Пуковац 

6. О.Ш. „Вук Караџић“ 1 15 Кочане 

7. О.Ш. „Вук Караџић“ 1 7 Шаиновац 

8. О.Ш. „Вук Караџић“ 1 17 Орљане 

9. О.Ш. „Вук Караџић“ 1 11 Мекиш 

10. О.Ш. „Вук Караџић“ 1 12 Шарлинац 

11. Дом културе 

Малошиште 

1 20 Малошиште 

12. О.Ш. „Вук Караџић“ 1 6 Кнежица 

13. О.Ш. „Вук Караџић“ 1 5 Чапљинац 

14. О.Ш. „Вук Караџић“ 0 0 Чечина 

15 О.Ш. „Вук Караџић“ 0 0 Русна 

     

 

Преглед установе са бројем деце и група у школској 2013/2014 и 2018/2019 години 

Р.бр. Назив установе/место Број 

детета 

радна 

2013/2014 

Број 

група 

радна 

2013/2014 

Број 

детета 

радна 

2018/2019 

Број 

група 

радна 

2018/2019 

Испуњеност 

критеријума 

броја деце 

да/не 

1. Предшколска установа 

„Лане“ објекат Дољевац 

50 3 49 3 да 

2. Предшколска установа 

„Лане“ објекат Кочане 

10 1 15 1 да 



3. Предшколска установа 

„Лане“ објекат Шаиновац 

7 1 7 1 да 

4. Предшколска установа 

„Лане“ објекат Чечина 

7 1 0 0  

5. Предшколска установа 

„Лане“ објекат Пуковац 

59 3 53 2 да 

6. Предшколска установа 

„Лане“ објекат Орљане 

24 2 41 2 да 

7. Предшколска установа 

„Лане“ објекат Шарлинац 

0 0 12 1 да 

8. Предшколска установа 

„Лане“ објекат Мекиш 

12 1 11 1 да 

9. Предшколска установа 

„Лане“ објекат 

Малошиште 

28 2 20 1 да 

10. Предшколска установа 

„Лане“ објекат Кнежица 

10 1 6 1 да 

11. Предшколска установа 

„Лане“ објекат Чапљинац 

9 1 5 1 да 

12. Предшколска установа 

„Лане“ објекат Белотинац 

10 1 8 1 да 

 УКУПНО 226 17 227 15  

 

У централном вртићу у Дољевцу формиране су три васпитне групе и то: 

- јаслена група за децу од једне до три године, 

- мешовита група за децу од три године до 5,5 година 

- припремна предшколска група за децу од пет и по до шест и по година. 

Ван седишта установе општине организован је припремни предшколски програм 

формирањем група полудневног боравка деце у 10 месних заједница: 

- васпитна група у Кочану, за децу из Кочана, 

- васпитна група у Шаиновцу, за децу из Шаиновца, 

- васпитна група у Пуковцу, за децу из Пуковца, 

- васпитна група у Орљану, за децу из Орљана, 

- васпитна група у Мекишу, за децу из Мекиша, 

- васпитна група у Шарлинцу, за децу из Шарлинца, 

- васпитна група у Малошишту, за децу из Малошишта и Клисуре, 

- васпитна група у Чапљинцу, за децу из Чапљинца, 

- васпитна група у Белотинцу, за децу из Белотинца, 

- васпитна група у Кнежици, за децу из Кнежице, Перутине  и Ћурлине. 

У циљу анализе тренда кретања броја деце припремног предшколског програма и 

укупног броја деце у претходне четири радне године (2015/2016-2018/2019. година) 

прикупљени су одговарајући подаци и приказани у следећој табели  



 Приказ броја деце и броја група у тренутно важећој мрежи предшколске установе 

Назив ПУ 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

 Број 

предшкол

аца 

Број 

деце/бр. 

група 

Број 

предшкол

аца 

Број 

деце/бр. 

група 

Број 

предшк

олаца 

Број 

деце/бр. 

група 

Број 

предшк

олаца 

Бр. 

деце/бр. 

група 

Предшколск

а установа 

„Лане“Доље

вац 

 

180 

 

264/17 

 

161 

 

235/17 

 

125 

 

209/15 

 

143 

 

227/15 

 

Из наведене табеле евидентно је да је у протеклом четворогодишњем периоду дошло 

до благог смањења броја деце предшколског узраста. Међутим и укупан број деце такође се 

смањио. Због недовољног броја деце у претходној и овој години у односу на протекле 

године мањи је број припремних предшколских група за две. Међутим, број деце у 

целодневном боравку се не смањује, што се може приписати већем интересовању родитеља 

за упис деце у предшколску установу и препознавање њеног значаја за рани развој деце.  

 3.3. Потребе породица и деце у општини 

Општина Дољевац у својих 16 месних заједница има око 1000  деце, а  у генерацији пред 

полазак у школу 143 детета. Од тога полудневним боравком у установи обухваћено је: у 

седишту  установе 13  деце,  а изван седишта 130  деце.  

Постоји потреба и деце и родитеља за организованим боравком и он се организује  

полудневно у  трајању  од  4  сата  непосредног  рада и целодневно у трајању од 9 сати дневно. 

Деца такође од радне  2007/08 године  организовано бораве у јасленој групи која прихвата децу 

старости од 1 до 3 године. Поред  примарне неге и здравствене заштите, деца  се  у  зависности  

од  узраста  укључују  у  програм  образовања и васпитања. Уколико и ове године постоји 

потреба за целодневним боравком деце, по две групе радиће у Дољевцу и Пуковцу, али ако број 

деце не прелази законом предвиђени број, радиће по једна група у оба места. 

Почетак рада фабрике Леони условио је и већи број захтева за боравак деце у нашој 

установи. Установа у Дољевцу ће у новом објеку имати још  једну радну собу у коју би могла 

бити смештена деца којима је потребан смештај у нашој установи.  

  Облик боравка ван седишта установе зависи од броја деце, услова за боравак и 

заинтересованости  родитеља. Обзиром да је углавном мали број деце по месним заједницама, 

није до сад било организованог рада са децом ометеном у развоју нити децом на болничком 

лечењу. Постоји потреба за организовањем играоница, ликовних радионица, учењем страних 

језика и потребом активности физичке културе, одмором и рекреацијом. 

 

Листе чекања: 

1. Дољевац- мешовита група 26 детета (07.03.2016. - најстарији захтев) 

2. Дољевац-јаслена група 32 детета (21.09.2016. – најстарији захтев) 

3. Орљане- мешовита група 11 детета (27.12.2016. – најстарији захтев) 

4. Пуковац – мешовита група 20 детета (10.08.2016. – најстарији захтев) 

 

 



Број  деце  у полудневном  боравку – предшколска група за школску 2018/19 годину  

Р.бр.   

М е с т о 

     

Број деце 

1. Дољевац 13 

2. Пуковац  29 

3. Орљане                             17 

4. Мекиш 11 

5. Белотинац 8 

6. Малошиште  20 

7. Чапљинац  5 

8. Шаиновац                              7 

9. Кнежица 6 

10. Кочане   15 

11. Шарлинац   12 

 С в е г а: 143 

 

Број деце у целодневном боравку за школску 2018/19 

Р.бр. Место Целодневни  

боравак 

1. Дољевац 24 

2. Пуковац 24 

3. Орљане 24 

 ЈАСЛЕНА ГРУПА  

1. Дољевац 12 

 УКУПНО (ЈАСЛЕНА+ЦЕЛОДНЕВНЕ) 84 (12 + 72) 

 

Ове године у припремни предшколски програм уписано је 143 редовних полазника.  

На основу исказаних потреба средине у којој установа ради, као стални облици 

боравка деце у радној 2018/2019. години радиће 1 јаслена група (за децу од 1-3 године), 3 

групе за целодневни боравак деце узраста 3-5,5 година и полудневни за предшколску децу 

у трајању од 4 сата дневно.  

Програм васпитно-образовног рада у јасленој групи и целодневном боравку узраста 

3-7 година прави се на основу извршених испитивања психо-физичких способности деце 

као и уз уважавање Основа програма образовног рада са предшколском децом, као и планом 

и програмом. 

Р.бр. Облици рада Број група Број деце 

1. Целодневни 4 84 

2. Полудневни 11 143 

 

 

 

 



Објекти за припрему хране 

 Због малог броја деце и удаљености васпитних група у функцији је био објекат за 

припрему хране у Дољевцу у ком се припремала ужина за сву децу која похађају припремни 

предшколски програм. Због реконструкције старог и изградње новог објекта, кухиња установе 

привремено је премештена у просторије Црвеног крста у Дољевцу, где се припрема храна и 

одакле се дистрибуира у осталим местима.  

 

Кухиња Црвеног крста  

Р.бр. Површина кухиње Површина  

кухињског простора 

Место  

1. 3,5 x 4,5м Два дела по 4 x 2,5 м Дољевац  

 

Објекти за одмор и рекреацију деце 

Установа не поседује сопствене објекте за одмор и рекреацију деце. 

Стање опремљености 

 За успешну реализацију програмских задатака, за правилан раст, развој и формирање 

здраве и стабилне личности потребна су и одговарајућа опрема и дидактичка средства. И поред 

настојања да се у односу на нормативе прописане за васпитно-образовни рад са предшколском 

децом обезбеде нова дидактичка средства, недостатак финансијских средстава отежава  

побољшање постојећег стања. 

 У наредној школској години установа ће уложити напоре да се у групама, које нису 

опремљене аудио-визуелним средствима та средства набаве и деци омогући квалитетнији и 

садржајнији боравак и рад у установи. 

 Опремљеност група у односу на норматив износи 80%. 

Табела  опремљености аудио-визуелним средствима: 

Р.бр. Васпитна група Тв Слајд пројектор Видео-бим  

 

Касетофон Двд 

1. Пуковац   2         1      -      1    2 

2. Кочане   1         1       -      1    1 

3. Дољевац   3         1      1      3    3 

4. Шарлинац   -         -      -      1    - 

5. Орљане   2         -      -      2    2 

6. Мекиш   1         -      -      1    1 

7. Белотинац   1         -      -      1    1 

8. Малошиште   1         -      -      1    1 

9. Шаиновац   1         -      -      1    1 

10. Чапљинац   -         -      -      1    1 

11. Кнежица   1         -      -      1    1 

12. Чечина   1         -      -      1    1 

13. Русна   -         -      -      1    1 

 

  



3.4. Инвестиционо одржавање, уређење објеката и дворишта 

 

Из изнетих података, евидентно је да установа има четири објекта и  10 радних соба 

и пратећег простора у оквиру школских објеката. Сем адаптираног објекта у Орљану, 

објекта у Дољевцу и Пуковцу који се адаптирају, објекат у  Белотинцу је монтажни објекат, 

грађен пре више од 25 година, те је зато неопходно за његово одржавање и стално 

инвестиционо улагање и реконструкција истог. 

Ове године планиран је завршетак радова на изградњи новог објекта установе у 

Дољевцу, и очекује се да ће се у току школске 2018/2019 године установа преселити у нове 

просторије. 

Због реконструкције и изградње новог објекта и у Кочану, деца која похађају 

припремни предшколски програм у Кочану, од 01.09.2017. године боравиће у просторијама 

Основне школе „Вук Караџић“ у Кочану и ове школске године.  

Простори у којима су смештене предшколске групе су уређени и опремљени 

справама за рекреацију деце. 

Адекватно је уређен простор у Орљану и Белотинцу са зеленим површинама и 

справама за игру деце предшколског узраста, док ће простори у Пуковцу и Дољевцу ове 

године бити реновирани и изграђени по најновијим стандардима. 

 

4. РАЗВОЈНИ ПЛАН МРЕЖЕ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

4.1. Кретање броја деце рођене у општини Дољевац у периоду од 2011. до 2018. године 

 

  Број деце рођене на територији општине Дољевац, почев од 2011-2018. године 

Календарска година Број рођене деце 

2011 128 

2012 111 

2013 133 

2014 134 

2015 137 

2016 135 

2017 144 

2018 137 

   Извор: Републички завод за статистику  

Просечан број рођене деце у периоду 2011-2018. године износи 132. 

Број деце рођене од 2011 до 2018. године на територији општине Дољевац креће се у 

распону од најмање рођене деце – 111 (рођене 2012. године), до највише рођене деце 144 

(рођене 2017. године).  

 



4.2 Укупан број деце уписаних у јавним предшколским установама од школске 

2011/2012 до 2018/2019, са пројекцијом за наредних 5 година 

Данас, установу похађају деца узраста од 1 до 5,5 година као и деца предшколског 

узраста из свих насељених места са подручја општине Дољевац. 

Број деце уписаних у јавну предшколску установу ''Лане'' на територији општине Дољевац, 

у периоду од 2011/2012 до 2018/2019. године, са пројекцијом за наредних 5 година: 

Школска година Број уписане деце 

2011/2012 287 

2012/2013 254 

2013/2014 226 

2014/2015 269 

2015/2016 264 

2016/2017 235 

2017/2018 209 

2018/2019 227 

2019/2020* 213 

2020/2021* 210 

2021/2022* 203 

2022/2023* 187 

2023/2024* 180 

 Пројекција урађена на основу линеарног тренда 

 

 

Јаслена група (од 1. до 3. године) 

Школска година Број уписане деце 

2011/2012 14 

2012/2013 15 

2013/2014 9 

2014/2015 13 

2015/2016 12 

2016/2017 11 

2017/2018 12 

2018/2019 12 

2019/2020* 11 

2020/2021* 11 

2021/2022* 12 

2022/2023* 11 

2023/2024* 11 

 



Мешовита група (од 3. године до 5,5) 

Школска година Број уписане деце 

2011/2012 89 

2012/2013 60 

2013/2014 64 

2014/2015 63 

2015/2016 72 

2016/2017 63 

2017/2018 72 

2018/2019 72 

2019/2020* 67 

2020/2021* 72 

2021/2022* 73 

2022/2023* 73 

2023/2024* 73 

 

 

 

Припремна предшколска група (од 5,5 година до поласка у школу) 

Школска година Број уписане деце 

2011/2012 184 

2012/2013 179 

2013/2014 153 

2014/2015 193 

2015/2016 180 

2016/2017 161 

2017/2018 125 

2018/2019 143 

2019/2020* 146 

2020/2021* 144 

2021/2022* 149 

2022/2023* 152 

2023/2024* 152 

 

 

 

 

 

 

 

 



Графички приказ броја уписане деце у ПУ ''Лане'', са пројекцијом за наредних 5 година 

 

Просечан број деце уписаних у предшколску установу ''Лане'' у периоду 2011/2012 до 

2018/2019. године, износи 246. Просечан број група у предшколској установи ''Лане'' је 17. 

У школској 2018/2019. години у предшколској установи ''Лане'' , која обухвата све дечје 

вртиће и васпитне групе на територији општине, уписано је 227 детета у 15 група, узраста 

од једне године до поласка у први разред основне школе. 

Посматрајући претходну школску 2017/2018. годину у којој је било уписано 209  у 15 група, 

може се закључити да се број деце у вртићима повећао за 17. 

На основу линеарног тренда, може се закључити да се број деце, која похађају предшколску 

установу из годинe у годину опада. 

Са друге стране, број деце узраста од 0-6 године, на територији општине Дољевац у периоду 

од 2012 до 2018. године, са пројекцијом за наредне 5 године изгледа овако: 

Година Број деце узраста од 0-6 година старости 

2012 729 

2013 743 

2014 764 

2015 772 

2016 778 

2017 794 

2018 820 

2019* 827 

2020* 841 

2021* 854 

2022* 870 

2023* 886 

Извор: Републички завод за статистику  

*Пројекција урађена на основу линеарног тренда. 
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На основу пројекције линеарног тренда до 2023. године, види се да ће на територији 

општине Дољевац , број деце линеарно расти.  

 
Графички приказ броја деце узраста од 0-6 година старости на територији општине Дољевац, са пројекцијом до 2023. 

године. 

 

Делатност образовања и васпитања деце на територији општине Дољевац обављаће 

и даље Предшколска установа „Лане“ у постојећим установама, тј. објектима у Белотинцу 

и Орљану, а након завршетка започетих пројеката и у потпуно новим, савременим,  

инфраструктурно опремљеним објектима у Пуковцу и Дољевцу,  а такође ће се ова 

делатност остваривати, као и до сада, и у 10 специјализованих просторија које установа 

користи при Основној школи „Вук Караџић“ у Дољевцу. 

 

Пројекција капацитета након завршетка пројекта изградње објекта ПУ у Пуковцу, за 

потребе формирање јаслене и мешовите групе дата је у наредној табели: 

     

  Укупна површина 

  објекта 482.29м² дворишта 1340м² 

  Број просторија за боравак 

  

јаслице  

48.30м² 

предшколски 

51.42м² 

предшколски 

51.00м² 

целодневни 

50.22м² 
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Пројекција капацитета након завршетка пројекта изградње новог објекта ПУ- Образовног 

комплекса у Дољевцу дата је у следећој табели 

    

   

Број просторија за боравак   

просторија I 

59.14m² 

просторија II 

59.14m² 

просторија III 

54.90m² 

просторија IV 

52.26m² 

    

Кухиња дечијег вртића 86.94m²   

Дечији вртић I спрат 204.46m²   

Површина дворишта 1856.82m²   

Укупна површина целог објекта је 2187.18m²  

Укупна површина приземља је 1467.64m² 

Укупна површина приземља вртића је 628.12m² 

 

 

5. ЗАКЉУЧАК 

5.1. Развојног плана мреже јавних предшколских установа у наредних пет година 

У претходном периоду извршена је реконструкција и доградња објекта за потребе 

предшколске групе са формирањем мешовите групе у Орљану а такође је извршено и 

опремање дидактичким средствима чиме су побољшани услови за рад. 

Изградња новог објекта Предшколске установе „Лане“ у Дољевцу је у последњој 

фази. Објекат је савремен са свим пратећим садржајем за потпуно, свеобухватно и 

квалитетно пружање услуга за потребе јаслене, мешовите и предшколске групе. 

Изградња новог објекта, односно реконструкција Предшколске установе у Пуковцу 

за намену формирања јаслене и мешовите групе са савременом опремом прати и повећање 

капацитета односно проширење објекта. 

У плану је и реконструкција објекта старе школе у Пуковцу са опремањем за 

предшколску групу. Такође се планира и реконструкција и доградња капацитета 

предшколске групе у Малошишту као и изградња просторије за предшколску групу у 

Кочану.  

Кроз Програм рада Предшколске установе планира се побољшање пружање 

квалитета услуга, а такође се планира у наредном периоду анкетирање родитења у циљу 

испитивања њихове заинтересованости за реализацију активности као што су учење 

енглеског језика, плесне активности  и у зависности од исхода анкете биће размотрена 

могућност увођења ових програма а такође ће и локална самуправа као и до сада пратити 

развојне програме и програме у области предшколског васпитања и образовања, друштвена 

и економска кретања на подручју општине, учествоваће у изради локалних пројеката и 

планова, завршетком наведених пројеката смањиће се и листе чекања а такође и створити 

услови за потпуни обухват деце у предшколској установи јер се и на основу линеарног 

тренда може закључити да се број деце, која похађају предшколску установу из године у 

годину повећава, што се може очекивати и за наредни петогодишњи период. 

 


