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

(„Сл.гласник РС“, 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.гласник РС'', број 21/2018), члана 60. тачка 7. Статута града Ужица (''Сл.лист града 

Ужица'', број 4/19), Скупштина града Ужица на седници одржаној  _______2019 године 

доноси 

 

О Д Л У К У 

О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА  

НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА УЖИЦА 

 

Члан 1. 

Одлуком о мрежи јавних предшколских установа на подручју града Ужица (у даљем 

тексту: Мрежа предшколских установа) утврђују се број и просторни распоред 

предшколских установа, седиште и  издвојена одељења – објекти предшколских установа 

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   годину дана  до поласка у основну школу. 

Члан 2. 

Делатност васпитања и образовања деце предшколског узраста од годину дана до поласка 

у основну школу на подручју града Ужица обавља Предшколска установа ''Ужице'' у  

Ужицу, улица Немањина бр.18 (у даљем тексту: Предшколска установа). 

Мрежу предшколских  установа чине Предшколска установа са следећим одељењима: 

 

 1. Одељење у седишту  

    - ''Полетарац''             Немањина бр.18                    Ужице 

2. Издвојена одељења:                    

     - ''Бамби''                     Доситејева бр. 8                    Ужице                     

     - ''Зека''                        Херцеговачка бр.5                Ужице                    

     - ''Невен''                    Љубише Веснића бр.11         Ужице                 

     - ''Лептирић''              Хиландарска бр.18/а             Ужице                    

     - ''Маслачак''               Соколска бб                           Севојно                  

                - ''Бајка''                       Иве Андрића бб                    Ужице    

                - ''Ђурђевак''               Немањина бр.148                  Ужице 

                - ''Искра''                     Његошева бб                          Ужице 

                - ''Јихаи-Мама Вонг''  Учитељска бб                        Ужице 

          3. Издвојено одељење у припреми на Белој Земљи. 

 

 



 

Члан 3. 

 

Предшколска установа у објектима и просторима које користи за своју делатност  

остварује и развија различите програме предшколског васпитања и образовања и то: 

              

1. У Издвојеном одељењу ''Полетарац'': 

- целодневни боравак и припремни предшколски програм; 

2. У Издвојеном одељењу ''Бамби'': 

- целодневни боравак и припремни предшколски програм; 

3. У Издвојеном одељењу ''Зека'': 

- целодневни боравак (у две смене) и припремни предшколски програм;      

4. У Издвојеном одељењу ''Невен'': 

- целодневни боравак (у две смене),  припремни предшколски програм и 

програм рада логопеда; 

5. У Издвојеном одељењу ''Лептирић'': 

- целодневни боравак и припремни предшколски програм; 

6. У Издвојеном одељењу ''Маслачак'': 

- целодневни боравак (у две смене), припремни предшколски програм у оквиру 

целодневног и полудневног боравка; 

7. У Издвојеном одељењу ''Бајка'': 

-  целодневни боравак;  

8. У Уздвојеном одељењу ''Ђурђевак'' у простору Медицинске школе Ужице: 

 -  целодневни боравак;       

9. У Издвојеном одељењу ''Искра'': 

- целодневни боравак и припремни предшколски програм; 

10. У Издвојеном одељењу ''Јихаи- Мама Вонг'': 

- целодневни боравак и припремни предшколски програм. 

        

 Члан 4. 

 

Предшколски програм за рад са децом на дужем болничком лечењу Предшколска 

установа реализује у Општој болници Ужице, на Дечјем одељењу и Одељењу дечје 

хирургије.   

Члан 5. 

 

Припремни предшколски програм за децу у години пред полазак у школу реализују и све 

основне школе на подручју града Ужица и то: 

-Прва основна школа краља Петра II Ужице 

-ОШ ''Стари град'' Ужице 

-ОШ ''Нада Матић'' Ужице 

-ОШ ''Душан Јерковић'' Ужице 

-ОШ ''Слободан Секулић'' Ужице 

-ОШ ''Алекса Дејовић'' Севојно 



-ОШ ''М.М.Луне'' Каран 

ОШ ''Богосав Јанковић'' Кремна 

ОШ ''Ђура Јакшић'' Равни 

-ОШ за образовање ученика са сметњама у развоју ''Миодраг В. Матић'' Ужице 

-Музичка школа ''Војислав-Лале Стефановић'' Ужице. 

 

Члан 6. 

 

Измена и допуна ове одлуке вршиће се у складу са законом, прописаним критеријумима, 

потребама деце и родитеља и финансијским могућностима града Ужица. 

 

Члан 7. 

 

Саставни део ове одлуке чини Елаборат за припрему одлуке о мрежи јавних 

предшколских установа на подручју града Ужица. 

 

Члан 8. 

 

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

установана  на подручју града Ужица (''Сл. лист града Ужица'', број 25/17-пречишћен 

текст). 

 

Члан 9. 

 

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

града Ужица''. 

 

 

ГРАД УЖИЦЕ 

Скупштина града Ужица 

Број:60-6/19 

_____2019. године 

                                                                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                       Бранислав Митровић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Правни основ за доношење Одлуке о мрежи јавних предшколских установа на 

подручју града Ужица садржан је у одредбама члана 104. став 3. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17) и члана 2. став 3. 

Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта 

о мрежи јавних основних школа („Службени гласник РС“, број 21/18) којима је утврђено 

да акт о мрежи јавних предшколских установа доноси скупштина јединице локалне 

самоуправе, као и у одредбама члана  60. став 1. тачка 7.  Статута града Ужица(„Службени 

лист града Ужица“, број 4/19) којим је  прописано  да Скупштина града доноси прописе и 

друге опште акте. 

Разлог за доношење ове Одлуке садржан је у одредбама члана 198. став 3. Закона о 

основама система образовања и васпитања  којима је прописано да ће јединица локалне 

самоуправе у року од годину дана од дана утврђивања критеријума за доношење мреже 

предшколских установа и основних школа донети акт о мрежи предшколсих установа и 

основних школа. Влада Републике Србије донела је Уредбу о критеријумима за доношење 

акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа која је 

ступила на снагу  27.03.2018. године.  

Број и просторни распоред предшколских установа планиран је Одлуком о мрежи 

јавних предшколских установа на подручју града Ужица, у складу са одредбама члана 2. 

став 4. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа 

и акта о мрежи јавних основни школа на основу следећих критеријума: једнако право и 

доступност свих облика предшколског васпитања и образовања, без дискриминације и 

сегрегације по било ком основу; потпуни обухват деце одговарајућег узраста за похађање 

обавезног програма припреме детета пред полазак у школу (припремни предшколски 

програм) који траје најмање девет месеци; 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; најмање једна јавна предшколска установа у свакој јединици 

локалне самоуправе; целисходно формирање васпитних група, у складу са законом; 

исказаним потребама породица за програмима предшколског васпитања и образовања, у 

различитом трајању  и другим облицима рада и услуга. 

Чланом 2. ове одлуке, утврђено је да делатност васпитања и образовања деце 

предшколског узраста од годину дана до поласка у основну школу  на територији града 

Ужица  обавља Предшколска  установа ,,Ужице'' у  наведеним објектима, односно  

издвојеним одељењима која чине мрежу. 

Поред Предшколске установе ''Ужице'', припремни предшколски програм за децу у 

години пред полазак у школу реализују и основне школе на подручју града Ужица. 

Стручна и информациона подлога за доношење ове одлуке је Елаборат o мрежи 

јавних предшколских установа на подручју града Ужица. 

За реализацију ове одлуке нису потребна додатна средства у буџету града Ужица. 
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0. Увод 

 

Циљ израде овог Елабората је да буде стручна и информациона подлога за доношење Одлуке о 

мрежи јавних предшколских установа на територији града Ужица.  

Члан 104. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 88/17 ) 

прецизира да акт о мрежи јавних предшколских установа и акт о мрежи јавних основних школа 

представљају планске акте којима се планира њихов просторни распоред према врсти и структури.  

Акт није само попис тренутног стања јавних установа на територији одређене јединице локалне 

самоуправе, 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, односно планом 

развоја одређене јединице локалне самоуправе.   

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 јавних предшколских установа 

и акта о мрежи јавних основних школа („Службеном гласнику РС“, број 21/18)  од 19.03.2018. године. 

Доношењем Уредбе почео је да тече рок од годину дана, дефинисан чланом 198 став 3. Закона о 

основама система образовања и васпитања, у коме јединица локалне самоуправе треба да донесе акт о 

мрежи предшколских установа и основних школа.  

 Одлуку о мрежи јавних предшколских установа доноси Скупштина ЈЛС. 

 

0.1 Правни основ 

 

Одлука о мрежи јавних предшколских установа са седиштем на територији града Ужица сачињена је 

на основу важећих прописа који непосредно регулишу област предшколског васпитања и образовања 

и то: 

 

� Закон о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” број 88/17, 

27/18(I) – др.закон и 27/18 (II) –др.закон); 

� Закон о предшколском образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број 18/10, 101/17 и 

113/17 –др. закон); 

� Уредба о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о 

мрежи јавних основних школа (''Сл. гласник РС'', број 21/2018); 

 

0.2 Извор података 

 

Приликом израде Елабората и Одлуке о мрежи јавних предшколских установа коришћени су подаци 

и документација: Предшколске установе ''Ужице'', надлежних служби Градских управа, Републичког 

завода за статистику, Пописа становништва 2011. године и других  извора. 

 

 

 

 

 



4 

 

0.3 Критеријуми и принципи акта о мрежи јавних предшколских установа 

 

Акт о мрежи јавних предшколских установа на територији града Ужица доноси скупштина града 

Ужица и он представља план којим се утврђује број и просторни распоред јавних предшколских 

установа које обављају делатност у свом седишту, ван седишта у другом објекту, организовањем 

издвојеног одељења установе, у складу са законом.  

Овај акт треба да уважи принципе једнаког права, доступности, ефикасности и ефективности 

истовремено, а све у складу са географским, демографским, културним, економским, еколошком и 

другим карактеристикама града Ужица. 

Доступност као принцип, односи се на једнако право и доступност свих облика предшколског 

васпитања и образовања, без дискриминације и сегрегације по били ком основу. 

Ефективност представља степен постигнутих  васпитно - образовних циљева.  

Потребно је, до 2025. године, постићи потпуни обухват деце одговарајућег узраста за похађање 

припремног предшколског програма четири часа дневно у трајању од најмање девет месеци, обухват 

деце предшколским васпитањем и образовањем од 70%,  формирање васпитних група у складу са 

законом. 

Ефикасност се односи на рационалну и оптималну искоришћеност расположивих просторних и 

кадровских капацитета у јавним предшколским установама. 

Приликом израде предлога мреже јавних предшколских установа неопходно је да се на адекватан 

начин уваже специфичности локалне традиције, поштују исказане потребе породица за програмима 

предшколског васпитања и образовања у различитом трајању и другим облицима рада и услуга. 

 

0.4 Обавезе и поступак спровођења активности 

 

Уредба о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи 

јавних основних школа ступила је на снагу 27.03.2018. године, а јединица локалне самоуправе је у 

обавези да донесе акт о мрежи јавних предшколских установа и јавних основних школа на својој 

територији у року од годину дана. 

Изради предлога мреже јавних предшколских установа претходи израда елабората који садржи 

развојни план као  подлогу за одлучивање.  За те потребе формиран је радни тим - Решење 

градоначелника број 610-18/18 од 24.08.2018. године. Радни тим је састављен од представника града 

Ужица – заменик градоначелника, као и представника: Градске управе надлежне за предшколско и 

основно образовање,  Актива директора ОШ,  Предшколске установе ''Ужице'', Школске управе, 

Одсека за локални економски развој, просветног инспектора уз могућност ангажовања и  других лица 

која могу обезбедити квалитетну припрему Елабората и сагледавање кључних елемената за 

доношење предметног акта. 

Елаборат је израђен на основу тренда природног прираштаја као и миграционих кретања у јединици 

локалне самоуправе  за јавне предшколске установе, за период од пет година. 
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Елаборат између осталог  садржи податке о: 

� укупном броју становника, броју и узрасту деце;  

� специфичностима и величини терена, међусобној удаљености и саобраћајној повезаности 

насељених места; 

� нивоу економског развоја јединице локалне самоуправе; 

� специфичностима локалне традиције, установама културе, образовања и спорта 

1. Профил ЈЛС 

 

1.1. Географски подаци 

 

Град Ужице се први пут спомиње у једном документу из Дубровачког архива од 9. октобра 1329. 

године. Трагови људског живота у овом крају потичу још из доба неолита. За Ужице се тврди да је 

насеље келтског порекла, старо око 20 векова, са пронађеним траговима развијених насеља из 

римског и византијског периода.  

Град Ужице је данас један од највећих градова Западне Србије и представља административни, 

привредни и културни центар по површини највећег округа у Србији – Златиборског округа.  

Налази се у Централном делу Златиборског округа, односно у регији која представља тромеђу између 

Републике Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине Простире се на 666,15м² што чини 0,77% 

територије Републике Србије .  

Град се састоји од 41 насеља, од чега 2 градска (Ужице и Севојно) и 39 сеоских насеља.  
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 Слика 1. Скица насељених места 

 

 

1.2. Демографски подаци 

 

 

Историјат демографских кретања у граду и насељеним местима у саставу Града види се из доњe 

табелe и графикона који представљају преглед података из пописа становника од 1948. године 

закључно са последњим пописом становника 2011. године. 

 

Табела 1. Тенденције у промени броја становника 1948-2011. година на територији града Ужица
1
 

Година Град Остала насеља Укупно становника 

1948 12.066 33.601 45.667 

1953 16.487 34.688 50.755 

                                                           
1
 Извор: Републички завод за статистику 
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1961 24.067 32.995 57.062 

1971 38.639 28.916 67.555 

1981 51.701 25.348 77.049 

1991 60.365 22.358 82.723 

2002 62.528 20.494 83.022 

2011 59.747 18.293 78.040 

 

 

Приметно је да је на нивоу града, у периоду од 1948 до 1991 године, број становника  повећан скоро 

пет пута. Убрзана индустријализације и развој  довели су до концентрисања већег броја становника и 

значајног ширења града. Након тога у последњој деценији 20-ог века број становника је најпре у 

благом порасту, а затим, у периоду између два задња пописа, по први пут приметан је пад броја 

становника.  

 

Слика 2. Графички приказ: Тенденције у промени броја становника 1948-2011. година на територији 

града Ужица 
 

 
 

 

 

 Тренд промене броја становника у насељеним местима ван подручја града 

 

 

За разлику од  града, у периоду од 1953. године, када се бележи и највећи број становника у 

насељеним местима ван градског подручја, па до краја посматраног периода, односно 2011 године, 

бележи се константни и значајан пад броја становника. У односу на 1953. годину број становника се у 

овим подручјима преполовио, што се у значајној мери одражава на стабилност рада и 

функционисање основних школа у овим местима.  
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После 2002. године и укупан број становника је у паду пре свега као последица смањења броја 

становника у граду. 

По попису из 2011.године, у граду Ужицу, на површини од 667 км² живи 78.040 становника, тако да 

је просечна густина насељености 117 становника/ км². У градском подручји живи 75% укупног 

становништва, а 25% у приградском подручју. Драстична је разлика у насељености територије града 

и села, што одсликава однос насељености између најбројније градске месне заједнице Крчагово у 

којој живи 11.200 становника и сеоске месне заједнице Врутци, која је удаљена од центра града око 

15 км, у којој живи само 139, углавном старачког становништва.
2
 

 

Према подацима Републичког завода за статистику, у публикацији - Општине и градови 2016.година
3
, 

а на основу пописа од 2011. године, град укупно има 78.040 становника, од чега  37.874 (48,53%) су 

мушкарци, а 40.166 (51,47%) су жене. Пунолетних становника је 64.949, а просечна старосна доб 

износи 42,5 година ( код мушкараца 41,4 године, а код жена 43,5 година). Према подацима Виталне 

статистике РЗС из 2017. године стопа природног прираштаја износи -5,1 ‰. 

 

О тренду промена броја становника сликовито говори поређење неколико елемената виталне 

статистике која се односи на ЈЛС и то за 1961 годину и 2017. годину.  

 

Табела 2. Витална статистика, поређење 1961 и 2017 године
4
 

Елементи виталне статистике 1961. година 2017. година 

Број становника 57.062 74371
5
 

Рођени 1144 622 

Умрли 422 1000 

Природни прираштај на 1000 становника  722 -378 

 

 

Према етничком саставу, на основу пописа од 2011. године, становништво града чине припадници 11 

нација, од чега су најбројнији: Срби 76.089  (97,50 %). У граду живе и  Црногорци 144, Роми 70, 

Хрвати 69, Југословени 80,  Македонци 47, Муслимани 37, Руси 33, Мађари 22, Албанци 10, 

Словенци 12, Бошњаци 8, Словаци 5, Румуни 4, Бугари 3, Немци 3, Горанци 3, Буњевци 2, Украјинци 

2, остали 37, становници који се нису  изјаснили 755, регионална припадност 12 и непознато 593.  

 

Према последњем попису становништва од 2011. године, образовна структура становника, старости 

15 година и више, је следећа: без школске спреме  1.574 (2,33 %), непотпуна основна школа 5.587 

(8,28 %), основно образовање 13.564 (20,09 %), средње образовање 35.834(53,09 %), више образовање 

4.372 (6,48 %), високо образовање 6.380 (9,45 %), непознато 192 (0,28 %). Укупно 34.555 лица спада у 

активно становништвом, од чега је 28.011 запослених, а 6.544 је незапослених.
6
 

                                                           
2
 Стратегија локалног одрживог развоја града Ужица 2012-2020 

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

(http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/G2016/pdf/G20162020.pdf). 
4
Републички завод за статистику РЗС, ДЕВИНФО - Природно кретање становништва 1961 - 2017. 

5
 Процењен број становника средином године (стање 30. јуна 2017.) израчунава се на основу података пописа 

становништва 2011, података о прираодном прираштају становништва и података о унутрашњим миграцијама.  
6
Извор: 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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1.3. Стање привреде и перспектива економског развоја 

 

На подручју града Ужица, према званичним подацима Агенције за привредне регистре (последње 

ажурно стање које се односи на период од 01.01. – 30.06.2018. године) регистровано је 875 активних и 

18 новооснованих привредних друштава. У истом периоду 2018. године регистровано је 3003 

предузетника од чега 215 нових. 

Привреда овог Региона је високо извозна и постојано бележи суфицит у размени са иностранством. У 

извозу доминирају производи прераде обојених метала, воће, производи наменске индустрије и 

готови текстилни производи. Извозно орјентисана привреда представља велики потенцијал и знатну 

компаративну предност овог региона. 

Водеће привредне делатности у Ужицу су прерађивачка индустрија, грађевинарство и пољопривреда. 

У металској индустрији најзначајнији су полупроизводи од бакра и алуминијума и производи 

наменске индустрије. У грађевинарству су заступљене све делатности од високоградње, нискоградње 

до завршних занатских производа. Носиоци привредне активности  су: Ваљаоница бакра - Севојно, 

Импол – Севал, Јединство – Ужице, Путеви - Ужице, Први партизан – Ужице.  

Пољопривредно земљиште заузима око 55% територије града. У структури пољопривредних 

површина највеће учешће од 35% остварују пашњаци са површином од 11654 хектара, затим њиве 

чије је учешће од 29% са површином од 9773 хектара, ливаде 28% са површином од 9232 хектара и 

воћњаци 8% са површином од 2623хектара. Оно што карактерише пољопривреду ужичког краја су 

узгој воћа и поврћа. 

1.4. Локална традиција и установе културе, образовања и спорта 

 

Град Ужице је оснивач више јавних служби:  4 јавна предузећа, 5 јавно комуналних предузећа и 12 

установа.  

Град је препознатљив по развијеном културном животу који се огледа кроз активности мреже  

установа културе у граду: Народна библиотека, Градска галерија, Народни музеј, Историјски архив, 

Градски културни центар и Народно позориште. У граду функционише  и приватно Предузеће  Арт 

Ужице у оквиру ког ради биоскоп.  

Образовање и васпитање реализује се кроз рад Предшколске установе ''Ужице'', девет основних 

школа као и две специјализоване школе (Основне школе за образовање ученика са сметњама у 

развоју "Миодраг В. Матић " и Музичке школе ''Војислав-Лале Стефановић''), шест средњих школа 

(Гимназија, Економска школа, Техничка школа,Техничка школа „Р. Љубичић“, Уметничка школа и 

Медицинска школа), као и две високошколске установе (Високо пословно-техничкa школa 

струковних студија и Педагошки  факултета Ужице). 

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању – Ужице, основала је 2005. 

године Скупштина општине Ужице, као институцију одговорну за обуку наставника и 

професионално усавршавање у региону. Регионални центар примењује и спроводи стратегију 

стручног усавршавања запослених у образовању у региону, у складу са стратегијом професионалног 

развоја коју је утврдио Центар за професионални развој у сарадњи са другим битним чиниоцима 
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система образовања Републике Србије. Регионални центар припрема и реализује годишње програме 

рада у складу са специфичним потребама у региону, а у сарадњи са Центром за професионални развој 

и Школском управом спроводи програме од јавног и посебног интереса. 

У граду је активно преко 100 организација цивилног друштва, преко 50 спортских организација, а 

годишње се одвија велики број културних, спортских и привредно-туристичких манифестација.  

Музички фолклор, ношња, као и етнографски мотиви интерсантни су за домаће и стране посетиоце, и 

презентују им се организовањем бројних манифестација народног стваралаштва овог краја. Свакако 

најзначајније манифестације су Југословенски позоришни фестивал , Међународни графички 

бијенале "Сува игла", Међународна колонија керамике "Злакуса", Међународна смотра дечјег 

фолклора „Лицидерско срце”, Међународни филмски и музички фестивал Кустендорф и 

Међународни фестивал природе 

 

2. ЈАВНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

 

2.1.Историјски осврт на развој предшколског васпитања и образовања 

Први писани трагови о организованом раду са децом предшколског узраста у ужичком крају датирају 

из 1926. године када је на иницијативу Кола српских сестара основано Забавиште за децу које је 

радило у оквиру постојеће основне школе. Рад се одвијао без квалификованог кадра и без већег 

континуитета.  

После другог светског рата, односно од 01.08.1945. године Градски народни одбор Ужица оснива 

прво обданиште под називом ''Петар Лековић''. Рад обданишта се углавном сводио на негу и чување 

деце. 

Година која се узима као званични почетак континуираног рада са децом предшколског узраста у 

нашем крају, који траје до данас, сматра се 1948. година, када је  основан вртић затвореног типа, 

намењен првенствено за децу радника ''Првог партизана''  у чијој надлежности остаје до 1951. године. 

Те године вртић прелази у надлежност Градског народног одбора и егзистира под називом ''Вито 

Пантовић''. Рад у некомфорном и скученом простору одвија се све до 1963. године када се у Ужицу 

отвара први наменски објекат за децу предшколског узраста. Први пут долази до формирања група 

према узрасту деце као и формирање групе за децу јасленог узраста. Исте године вртић добија статус 

самосталне установе.  

У периоду од 1976 - 1979. године вртић поново губи своју самосталност   и заједно са Дечјим 

одмаралиштем послује у оквиру новоформиране  радне организације  -. Центра за дечју заштиту. 

Основна делатност је рад са децом  јасленог и предшколског узраста, организовање рекреативне 

наставе, зимовања и летовања деце до 18 година старости. Одвајањем од Дечјег одмаралишта вртић 

наставља пословање као самостална установа  под ранијим називом ''Вито Пантовић''. 

На предлог Управног одбора вртића,  а уз сагласност оснивача,  од 1992. године  Установа носи назив 

Дечји вртић – Ужице.  Од 2012. године мења назив у Предшколска установа ''Ужице''. Данас је то 

савремена , функционална установа која у свом саставу има 10 објеката. Објекти су отварани 

следећим редоследом: 

• БАМБИ –  1963 год. 

• НЕВЕН –  1973.год. 

• ЛЕПТИРИЋ ( Крчагово ) –  1979 год. 

• ЗЕКА – 1982 год. 

• МАСЛАЧАК ( Севојно )– 1982.год. 
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• ПОЛЕТАРАЦ – 1986.год. 

• БАЈКА ( насеље Турица ) – 2005.год. 

• ЂУРЂЕВАК ( у оквиру Медицинске школе ) –  2009.год. 

• ИСКРА ( на Вујића брду )  2013.год, 

• ЈИХАИ - МАМА ВОНГ (насеље Пора ) 2017.год. 

• ВРТИЋ НА БЕЛОЈ ЗЕМЉИ – у припреми 

 

2.2. Делатност 

Законом се уређује предшколско васпитање и образовање, као део јединственог система васпитања и 

образовања. Делатност предшколског васпитања и образовања се остварује у предшколској установи 

за децу од 6 месеци до поласка у школу као делатност од непосредног друштвеног интереса. 

Делатност предшколског васпитања и образовања је мултифункционална, обухвата васпитање, 

образовање, исхрану, негу, превентивно-здравствену и социјалну заштиту. 

У оквиру Предшколске установе ''Ужице'' формиране су 72 васпитне групе : 17 јаслених ( деца од 12 

месеци до 3 год. ), 42 –  вртићне ( деца од 3 -5,5 год.) 13 група  припремног  предшколског програма ( 

деца од 5,5-6,5 год.) и 2 болничке групе (подаци за радну 2018/19 годину).  

У  три објекта (Невен, Зека и Маслачак) рад се одвија у две смене. Радно време Установе -  11 часова 

дневно. 

Основна делатност ПУ''Ужице'' подразумева превентивно-здравствену заштиту и васпитно-образовни 

рад са децом од 12 месеци до 6,5 година старости. Заступљени су следећи облици рада  

• целодневни боравак – ( у свих 10 објеката ); 

• полудневни боравак у трајању од 4 сата дневно – деца у години пред полазак у школу  – 

( једна група у објекту ''Маслачак'' у Севојну ); 

• рад са децом са сметњама у развоју ( инклузија- редовне васпитне групе); 

• рад са децом на дужем болничком лечењу (Општа болница - педијатрија, дечја 

хирургија); 

• Припремни предшколски програм (реализује се у 8 објеката: ''Полетарац'',  ''Бамби'', 

''Невен'', ''Зека'', ''Лептирић'', ''Маслачак '', ''Искра'' и  ''Јихаи – Мама Вонг'' (у оквиру 

целодневног боравка)  и једна група – полудневни боравак- 4 сата  у оквиру вртића 

''Маслачак'' у Севојну; 

• посебни и специјализовани бесплатни програми – намењени деци која не иду у вртиће; 

• додатни и други облици рада са децом (ритмичко плесне активности, кинески језик и 

култура). 

 

 . 

 

2.3. Анализа стања 

Предшколском мрежом установа треба да се омогући потпун обухват деце одговарајућег узраста 

обавезним припремним предшколским програмом у трајању од четири сата дневно, најмање девет 

месеци и да 70% деце до поласка у школу буде обухваћено предшколским васпитањем и 

образовањем до 2025. године. 

Капацитети јавне предшколдке установе у потпуности не задовољавају исказане потребе. У прилог 

овој констатацији иду подаци наведени у следећим табелама:  
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2.3.1. Приказ поднетих захтева за пријем деце по годинама на дан 01. јуна (нови захтеви) 

У наредним табелама приказан је број захтева за пријем деце у Предшколску установу према 

старосној доби деце (јаслени 1-3 године старости и вртићни 3-6,5 година) по објектима и то: 

 

Табела  3.    РАДНА 2014/15 год.                        

ВРТИЋ ЈАСЛЕ ВРТИЋ УКУПНО 

ПОЛЕТАРАЦ 58 38 96 

БАМБИ 71 75 146 

НЕВЕН 31 19 50 

ЗЕКА 20 27 47 

ЛЕПТИРИЋ 17 6 23 

МАСЛАЧАК 41 19 60 

ЂУРЂЕВАК 7 4 11 

БАЈКА 13 11 24 

ИСКРА 19 6 25 

 

УКУПНО 277 205 482 
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 Табела 5. РАДНА 2016/17 год. 

 

Табела  4.   РАДНА 2015/16 год. 

ВРТИЋ ЈАСЛЕ ВРТИЋ УКУПНО 

ПОЛЕТАРАЦ 49 29 78 

  БАМБИ 69 44 113 

НЕВЕН 21 17 38 

ЗЕКА 35 17 52 

ЛЕПТИРИЋ 11 10 21 

МАСЛАЧАК 35 35 70 

ЂУРЂЕВАК 6 3 9 

БАЈКА 11 9 20 

ИСКРА 13 10 23 

УКУПНО 250 174 424 

ВРТИЋ ЈАСЛЕ ВРТИЋ УКУПНО 

ПОЛЕТАРАЦ 37 29 66 

  БАМБИ 46 32 78 

НЕВЕН 31 23 54 

ЗЕКА 19 21 40 

ЛЕПТИРИЋ 27 13 40 

МАСЛАЧАК 33 29 62 

ЂУРЂЕВАК 9 5 14 

БАЈКА 12 11 23 

ИСКРА 30 4 34 

УКУПНО 244 167 411 
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Табела 7.  РАДНА 2018/19 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табела 6.   РАДНА  2017/18 год. 

ВРТИЋ ЈАСЛЕ ВРТИЋ УКУПНО 

ПОЛЕТАРАЦ 47 30 77 

  БАМБИ 62 37 99 

НЕВЕН 45 22 67 

ЗЕКА 33 28 61 

ЛЕПТИРИЋ 22  9 31 

МАСЛАЧАК 31 28 59 

ЂУРЂЕВАК 16 7 23 

БАЈКА 21 7 28 

ИСКРА 28 10 38 

ЈИХАИ-МАМ.А 

.ВОНГ 

24 14 38 

УКУПНО 329 192 521 

ВРТИЋ ЈАСЛЕ ВРТИЋ УКУПНО 

ПОЛЕТАРАЦ 53 36 89 

  БАМБИ 77 35 112 

НЕВЕН 38 22 60 

ЗЕКА 28 24 52 

ЛЕПТИРИЋ 25 17 42 

МАСЛАЧАК 41 32 73 

ЂУРЂЕВАК 17 4 21 

БАЈКА 28 14 42 

ИСКРА 30 11 41 

ЈИХАИ МАМА -

ВОНГ 

13 11 24 

УКУПНО 350 206 556 
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Из приложених табела може се констатовати да је највећа заинтересованост за пријем деце у 

објектима на ужем градском подручју:  ИО ''Бамби'' (због саме локације на којој се објекат налази- 

строги центар града), ИО ''Полетарац'' (новија изградња, уже градско подручје,  величина објекта, 

распоред просторија, величине дворишта) и ИО ''Невен'' (локација, две смене), ИО ''Маслачак'' – 

Севојно константна заинтересованост из године у годину. Што се тиче старосне структуре деце у 

поменутим објектима (објекти у ужем градском подручју и у Севојну), највећи  број захтева односи 

се на децу јасленог узраста. 

Отварањем  нове радне собе у ИО ''Маслачак'' (март 2019.године) реализоваће се сви  постојећи 

захтеви за пријем деце у Севојну. 

 

2.3.2. Преглед реализованих и нереализованих (нових) захтева по годинама на дан 10. јуна 

У наредним табелама приказан је број реализованих  и број нереализованих захтева за пријем деце у 

Предшколску установу према старосној доби деце (јаслени 1-3 године старости и вртићни 3-6,5 

година) по објектима и то: 

 

 Табела  8.    РАДНА 2014/15 год.  

ВРТИЋ ЈАСЛЕ ВРТИЋ УКУПНО НЕРЕАЛИЗОВАНО* 

.ПОЛЕТАРАЦ 43 12 55 41-J.15 

  БАМБИ 51 16 67 79 -J.20 

НЕВЕН 31 18 49 1-/ 

ЗЕКА 18 12 30 17-J.2 

ЛЕПТИРИЋ 17 4 21 2-/ 

МАСЛАЧАК 37 16 53 7-J.4 

ЂУРЂЕВАК 6 4 10 1 

БАЈКА 14 4 18 6-J.1 

ИСКРА 19 6 25 / 

УКУПНО 236 92 328 154/Ј 42 
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 Табела 10.  РАДНА 2016/17 год.                                                                                                       

 

 

Табела 9.  РАДНА 2015/16 год. 

ВРТИЋ ЈАСЛЕ ВРТИЋ УКУПНО НЕРЕАЛИЗОВАНО* 

.ПОЛЕТАРАЦ 43 15 58 20/J.6 

  БАМБИ 54 15 69 44/J.15 

НЕВЕН 35 17 52 / 

ЗЕКА 19 2 21 17/J.3 

ЛЕПТИРИЋ 11 6 17 4/J./ 

МАСЛАЧАК 31 35 66 4/J.4 

ЂУРЂЕВАК 6 3 9 / 

БАЈКА 11 6 17 3/ J./ 

ИСКРА 13 6 19 4/J./ 

УКУПНО 223 105 328 96/Ј28 

ВРТИЋ ЈАСЛЕ ВРТИЋ УКУПНО НЕРЕАЛИЗОВАНО* 

.ПОЛЕТАРАЦ 29 22 51 15/J.8 

  БАМБИ 43 15 58 20/J.3 

НЕВЕН 31 12 43 11/J./ 

ЗЕКА 17 9 26 14/J.2 

ЛЕПТИРИЋ 27 10 37 3/J./ 

МАСЛАЧАК 25 25 50 12/J.8 

ЂУРЂЕВАК 9 4 13 1/J./ 

БАЈКА 11 5 16 7/J.1 

ИСКРА 23 3 26 8/J.7 

УКУПНО 215 105 320 91/Ј29 
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  Табела 12.  РАДНА 2018/19 год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табела 11.  РАДНА 2017/18 год. 

ВРТИЋ ЈАСЛЕ ВРТИЋ УКУПНО НЕРЕАЛИЗОВАНО* 

.ПОЛЕТАРАЦ 36 16 52 25/J.11 

  БАМБИ 42 19 61 38/J.20 

НЕВЕН 38 16 54 13/J.7 

ЗЕКА 23 6 29 32/J.10 

ЛЕПТИРИЋ 19 7 26 5/J.3 

МАСЛАЧАК 21 25 46 13/J.10 

ЂУРЂЕВАК 12 6 18 5/J/4 

БАЈКА 17 4 21 7/J.4 

ИСКРА 13 7 20 18/J.15 

ЈИХАИ МАМА  24 14 38 / 

УКУПНО 245 120 365 156/Ј84 

ВРТИЋ ЈАСЛЕ ВРТИЋ УКУПНО НЕРЕАЛИЗОВАНИ* 

.ПОЛЕТАРАЦ 36 5 41 48/Ј.17 

  БАМБИ 46 10 56 56/Ј.31 

НЕВЕН 33 18 51 9/Ј.5 

ЗЕКА 18 11 29 23/Ј.10 

ЛЕПТИРИЋ 18 13 31 11/Ј.7 

МАСЛАЧАК 31      24 55 18/Ј.10 

ЂУРЂЕВАК 13 2 15 6/Ј.4 

БАЈКА 22 11 33 9/Ј.6 

ИСКРА 20 5 25 16/Ј.10 

ЈИХАИ МАМА -

ВОНГ 

11 7 18 6/Ј.2 

УКУПНО 248 106 354 202/Ј102 
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*Нереализовани захтеви за посматрани период за децу свих узраста / Ј.од тога деца јасленог узраста  

Анализирајући посматрани  период од радне 2014/15 до 2018/19 године уочава се чињеница да је 

највећи број позитивно решених захтева на ужем градском подручју у вртићима ''Бамби'', ''Полетарац'' 

и ''Невен'' (већи смештајни капацитети ). Највећи пријем је  код деце јасленог узраста из разлога што 

када напуне  три године  живота деца прелазе у млађу  васпитну групу, мали број и даље остаје у 

јаслицама, па самим тим остају упражњена места за нове кориснике. Истовремено се сужава  

могућност пријема деце других узрасних група. 

Из приложених табела може се такође констатовати да је највећи број нереализованих захтева  за 

посматрани период  у ИО ''Бамби'' и ИО ''Полетарац'' јер је и број поднетих захтева за пријем деце  

највећи. Што се тиче ИО ''Зека'' већи број нереализованих захтева је последица малог смештајног 

капацитета . 

Евидентно је дакле да је највећа заинтересованост родитеља за објекте у ужој градској зони 

(''Полетарац'', ''Невен'', ''Бамби'' и ''Зека''). Објекти ван центра тренутно задовољавају потребе 

родитеља.  

 

2.3.3. Бројно стање предшколске деце 

Табела 13. Бројно стање деце по васпитним групама на дан 30.09.2018. године 

група Поле 

тарац 

Бамби Невен Зека Лепт 

ирић 

Масл 

ачак 

Бајка Искра Ђурђ 

евак 

Јихаи 

Мама 

Вонг 

Ук. 

 

Јасле 

I 

33 32 24 28 28 31 24 30 30 26 286 

Jасле 

II 

18 28 26        72 

Меш. 

јасле 

     36     36 

Млађа 1 32 34 33 39 31 31 32 26  30 288 

Млађа 2 34 31 35        100 

Мешовита     28 32   33  93 

Средња 1 36 37 33 30 28 35 27 33  26 285 

Средња 2 32 36 32        100 

Старија 1 35 36 38 31 30 32 28 26  15 271 

Старија 2 35 36 31        102 

Припрем. 37 31 34 26 19 24  22  17 210 
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Припрем. 38 33 34   28     133 

Полуднев.      15     15 

Јасле 

IIсмена 

  2 7  2     11 

Мешовит. 

IIсмена 

  2 8  10     20 

Укупно 

деце 

330 334 324 169 164 276 111 137 63 114 2022 

Бр.група 10 10 12 7 6 11 4 5 2 5 72 

 

Васпитно образовним радом у Предшколској установи ''Ужице'', обухваћено је 2022 деце (Годишњи 

план  рада Предшколске установе ''Ужице'' за 2018/19 годину).  202 захтева за пријем деце остала су 

нереализована 

Припремни предшколски програм Предшколска установа реализује за 358 деце (343 деце у оквиру 

целодневног боравка и 15 деце у оквиру четворочасовног програма у Севојну). Истовремено 

припремни предшколски програм при основним школама на територији града Ужица похађа 332 

деце у оквиру 24 васпитне групе, из чега се може закључити да више од половине предшколаца у 

години пред полазак у школу остаје у вртићу и тамо похађа припремни предшколски програм иако 

су капацитети основних школа довољни да приме већи број ове деце. 

 

Вишегодишњи проблем у овој области је недостатак капацитета Предшколске установе  услед чега и 

поред отварања нових објеката и формирања васпитних група са већим бројем деце, супротно члану 

30. Закона о предшколском васпитању и образовању, одређен број предшколске  деце не буде 

примљен. Посебно је изражен проблем обухвата деце јасленог и млађег узраста. 

 

Члан 30 Закона о предшколском васпитању и образовању прописао је нормативе броја деце 

одређеног узраста код формирања васпитних група и то: 

 

УЗРАСТ  ДЕЦЕ НОРМАТИВ  (број деце) 

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 

Од  5,5 година до поласка у школу  26 

мешовите  групе од 1до 3 год. 12 
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меш.групе  од 3 до поласка у школу 20 

од 2 године до поласка у школу 15 

 

Закон је такође предвидео да,  ако  не постоји  могућност  за формирање  васпитних група у складу са 

прописаним нормативима,  оснивач може утврдити мањи, односно највише 20% већи број деце  од 

броја  који се уписује у васпитну групу у складу са поменутим нормативима. 

Сагледавајући  податаке  о броју уписане деце по групама у свих 10 објеката може се констатовати 

да прописани нормативи нису испоштовани. Није испоштована ни одлука о повећању норматива за 

20% донета од стране Оснивача. И даље постоје (мања или већа) одступања, односно васпитне групе 

се формирају са већим бројем деце. 

 
2.3.4. Смештајни капацитети установе 

Предшколска установа ''Ужице''располаже са 9 наменски грађених објеката  и једним адаптираним у 

Медицинској школи. Седиште установе је  у објекту ''Полетарац'' , улица Немањина 18. Распоред 

постојећих објеката покрива територију целог града, три приградска насеља (Крчагово, Турица и 

Пора) и градску општину Севојно. 

Град Ужице и Предшколска установа континуирано настоје да прате потребе породица и чине све 

што је у њиховој моћи како би проширили смештајне капацитете и унапредили квалитет услуга и 

предшколско васпитање и образовање учинили доступним за сву децу предшколског узраста. 

2017. године је почео са радом вртић на Пори ''Јихаи-Мама Вонг'' капацитета 130-оро деце у 5 

васпитних група. Урађен је пројекат, реконструисан и адаптиран објекат на Белој Земљи чије 

отварање се ускоро очекује и који ће моћи да прими 100 деце у 4 васпитне групе. 

Завршени су радови на доградњи вртића ''Маслачак'' у Севојну.Доградњом једне собе и пратећег 

простора од 100м² створена је могућност за пријем још 30-оро деце чиме ће се у потпуности 

задовољити потребе и нестати листа чекања на пријем деце. 

Адаптацијом стана домара у вртићу ''Зека'' обезбеђен је простор за потребе смештаја деце у 

поподневној смени. Поподневна смена је измештена из вртића ''Бамби''. 

Укупна површина свих објеката је 9.778м², а дворишта 12.740м² ( без објекта на Белој Земљи). 

2.3.5. Људски ресурси 

Предшколска установа ''Ужице'' има 242 радника на неодређено време (према Одлуци о 

максималном броју запослених на неодређено врема за сваки организациони облик у систему града 

Ужицa, број 021-18/18 од 25.10.2018.год.), од чега 34 радника са ВСС, 83 са ВШСС, 54 са ССС, 23 

КВ радника, 1 ПК и 47 НК радника. Непосредно са децом ради 80 васпитача и 47 медицинских 

сестара. 

Број радника је недовољан па се делатност установе обавља уз ангажовање одређеног броја радника 

на одређено време и лица ангажована по основу уговора о обављању привремених и повремених 

послова. 

Према нормативу Предшколска установа би са овим бројем деце (2.022) требало да има 92 васпитне 

групе целодневног боравка уместо 72 и 299 запослених. Због већег броја васпитних група био би 

потребан већи број радника који непосредно раде са децом (посебно васпитачи и медицинске 

сестре). 

 

2.4. Приказ мерже јавних предшколских установа на територији града Ужица  
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Постојећу мрежу јавних предшколских установа на подручју града Ужица чине објекти Предшколске 

установе ''Ужице '' у Ужицу  и то: 

1. Одељење у седишту  

    - ''Полетарац''              Немањина бр.18                     Ужице 

2. Издвојена одељења:                    

     - ''Бамби''                    Доситејева бр. 8                      Ужице                     

     - ''Зека''                       Херцеговачка бр.5                   Ужице                    

     - ''Невен''                    Љубише Веснића бр.11            Ужице                 

     - ''Лептирић''              Хиландарска бр.18/а                 Ужице                    

     - ''Маслачак''               Соколска бб                              Севојно                  

                - ''Бајка''                    Иве Андрића бб                        Ужице    

                - ''Ђурђевак''             Немањина бр.148                      Ужице 

                - ''Искра''                   Његошева бб                             Ужице 

                - ''Јихаи-Мама Вонг'' Учитељска бб                            Ужице 

            3.  Издвојено одељење у припреми на Белој Земљи. 

 

 Предшколска установа у објектима и просторима које користи за своју делатност  остварује и развија 

различите програме предшколског васпитања и образовања. 

              

Предшколски програм за рад са децом на дужем болничком лечењу Предшколска установа реализује 

у Општој болници Ужице, на Дечјем одељењу и Одељењу дечје хирургије.   

 

Припремни предшколски програм за  децу у години пред полазак у школу реализују и све основне 

школе на подручју града Ужица. 

 

3. План развоја мреже јавних предшколских установа 

 

Предшколска установа већ дуги низ година води активну и стратешки оријентисану политику у 

области предшколског васпитања и образовања, којом обезбеђује систематичну и планску подршку 

деци раног узраста. Активна политика унапређивања квалитета васпитно-образовне праксе и 

повећања обухвата деце усклађена је са националном стратегијом бриге о деци предшколског узраста 

и до сада је дала видљиве резултате, посебно у погледу обухвата деце. 

 

Висок обухват деце предшколским васпитањем и образовањем и постизање стандарда, на чему се 

посебно мора радити у наредном периоду, прате и повећане потребе за радним простором и 

кадровима. па је потребно да Предшколска установа  прати конкурсе за доделу новчаних средстава и 

да аплицира за средства код фондација, којима би било омогућено проширивање просторних 

капацитета  као и прилагођавање постојећих капацитета за пријем деце узраста од шест месеци. 

 

У Табели 14. приказани су подаци о кретању броја деце рођене у претходним одговарајућим 

временским периодима и кретању броја деце уписане у Предшколску установу која су рођена  у тим  

временским периодима. Анализиран је период од 2008. године до 2016. године, у вези са бројем 

рођене деце и период од радне 2014/2015. до 2018/2019. године у вези са бројем деце  уписане у 

Предшколску установу, са прогнозом броја деце која ће се уписивати   до  2025. године. 
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Табела 14. Приказ броја рођене деце и броја уписане деце у Предшколску установу са прогнозом до 

2025. године 

 Временски 

   период 

    у год. 

Укупан 

број 

рођене 

деце
7
 

 

Радна  

година 

Број уписане деце у Предшколску установу 

Деца од  

1 до 5,5 год. 

Деца од 5,5-

6,5 год(ППП) 

Укупно/ 

%обухвата 

2008-2012 3.244 2014/15 1.582 272 1.854(57%) 

1009-2013 3.145 2015/16 1.583 321 1.904(60%) 

2010-2014 3.162 2016/17 1.638 322 1.960(62%) 

2011-2015 3.167 2017/18 1.727 332 2.059(65%) 

2012-2016 3.170 2018/19 1.663 359 2.022(64%) 

   2013-2017 3.094 2019/20   2.011 (65%) 

   2014-2018 3.096 2020/21   2.043 (66%) 

   2015-2019 3.154 2021/22   2.113 (67%) 

  2016-2020 3.154 2022/23   2.145 (68%) 

  2017-2021 3.154 2023/24   2.176 (69%) 

  2018-2022 3.154 2024/25   2.208 (70%) 

      

 

 Према подацима из Табеле 14. може се закључити да је у посматраном петогодишњем периоду број 

деце која се уписују у Предшколску установу растао, изузев последње текуће радне године, што се 

објашњава повећањем капацитета, односно отварањем  још два објекта (на Вујића брду и у насељу 

Пора). 

 

  Табела 15. Број деце која похађају припремни предшколски програм 

 

Радна година Бр.деце прип. пред. 

програма у Вртићу 

Бр.деце прип.пред. 

програма у ОШ 

Ук.број деце прип. 

предшк.програма 

2014/2015 272 449 721 

2015/2016 321 444 765 

2016/2017 322 327 649 

                                                           
7
Природно кретање становништва 1961 ─ 2016. РЗС ДЕВИНФО Статистика 
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2017/2018 332 349 681 

2018/2019 359 264 623 

 

 Број деце која у Предшколској установи похађају припремни предшколски програм је у 

константном порасту, али не из разлога повећања укупног броја деце тог узраста већ је резултат све 

чешћег остајања деце у Предшколској установи где у оквиру целодневног боравка похађају и 

припремни предшколски програм, док се истовремено значајно смањује број деце која овај програм 

похађају при основним школама које за то имају довољно капацитета.   

 Ако би број предшколске деце (старости од једне године до поласка у школу) и у наредном 

средњорочном периоду остао на нивоу просека за протеклих десет година (2008-2018 год.) што 

износи око 3.154, да би се до 2025. године постигао циљ да 70% деце предшколског узраста буде 

обухваћено предшколским васпитањем и образовањем, Предшколска установа би требало да има 

капацитете за пријем око 2.200 деце.  

 

 Међутим мало је вероватно да ће се досадашња тенденција смањења броја деце предшколског 

узраста у наредном периоду зауставити. Ако се ова тенденција настави (за предходних пет година 

број предшколаца у години пред полазак у школу је смањен за око 100) и уз предпоставку да ће се 

наставити са отварањем приватних предшколских установа, може се закључити да ће постојећи 

капацитети (уз отварање објекта на Белој Земљи) скоро бити довољни да приме 70% деце 

предшколског узраста до 2025. године. 

 

 Овај закључак би био прихватљив под условом да су у Предшколској установи већ постигнути 

законом прописани стандарди, посебно у погледу формирања васпитних група. Обзиром да су 

васпитне групе са већим бројем деце од прописаног, тежња ка успостављању стандарда захтева 

додатне капацитете (већи број васпитних група, већи број радних соба, више запослених који 

непосредно раде са децом и сл.)   

 

4.Закључци 

План развоја мреже јавних предшколских установа у наредних пет година на подручју града Ужица 

заснива се на следећим констатацијама и закључцима: 

 

-На основу свих релевантних параметара, доследно треба радити на планирању даљег развоја 

мреже јавних предшколских установа која ће омогућити једнако право и доступност предшколског 

васпитања и образовања свој деци  без дискриминације и сегрегације по били ком основу, уз потпуни 

обухват деце одговарајућег узраста за похађање обавезног припремног предшколског програма 

 

-Обезбедити повећање капацитета кроз пре свега  адаптацију и доградњу (где је то могуће) 

постојећих простора јавне предшколске установе као и подржати отварање приватних вртића како би 

се  до 2025. године постигао обухват деце предшколским васпитањем и образовањем од 70% уз 

истовремено постизање прописаних стандарда 

 

-У циљу обезбеђивања доступности предшколског васпитања и  образовања за децу са сметњама 

у развоју, поред општих услова, морају се осигурати и посебни услови, као што су: обезбеђивање 

превоза без обзира на удаљеност предшколске установе, физичка доступност простора односно 

приступачност у којима се одвија васпитно-образовни рад, обезбеђивање техничких помагала, 

могућност коришћења адаптираних информационо-комуникативних средстава и учења на даљину  
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-Потребно је систематско праћење која су деца изван предшколског васпитног и образовног 

система, посебно када је у питању похађање обавезног програма припреме детета пред полазак у  

школу (припремни предшколски програм) и обезбеђивање додатне и правовремене образовне и 

социјалне подршке увек када је то потребно. 

-Сви релевантни подаци морају се водити рашчлањено да би се омогућиле целовите анализе које 

ће показивати доступност, ефикасност и квалитет предшколског васпитања и образовања  

- У наредном периоду би требало размотрити идеју отварања целодневних мешовитих вртићних 

група у издвојеним одељењима и основним школама на сеоском подручју које располажу потребним 

простором, а у у циљу повећања обухвата деце васпитно образовним програмом и опстанка школа у 

селу, а тиме касније и становништва.  Сеоске школе и издвојена одељења основних школа у сеоским 

подручјима би требало сачувати где год је то могуће. Опстанак издвојених одељења и школа зависи 

од демографске ситуације у средини у којој се налазе, али исто тако је евидентно да гашење школа 

додатно подстиче негативне демографске трендове у локалној средини. Кад место остане без школе, 

често веома брзо остане и без становништва. При тим школама и издвојеним одељењима реализује се 

и припремни предшколски програм за децу у години пред полазак у школу. Деца настављају 

школовање у овим школама и остају у локалној средини.  

-У предстојећем петогодишњем периоду активно ће се пратити развојни програми и пројекти 

везани за предшколско васпитање и  образовање на нивоу државе и по потреби учествовати у изради 

локалних пројеката из области предшколског васпитања и  образовања. 

 

5. Одлука о мрежи јавних предшколских установа  

 

Одлуком о мрежи јавних предшколских установа утврђује се број и просторни распоред јавних 

предшколоских 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 

 

5.1. Предлог мреже предшколских установа 

 

Мрежу предшколских установа на подручју града Ужица чини Предшколска установа ''Ужице'' са 

следећим одељењима: 

1. Одељење у седишту  

    - ''Полетарац''              Немањина бр.18                   Ужице 

2. Издвојена одељења:                    

     - ''Бамби''                    Доситејева бр. 8                   Ужице                     

     - ''Зека''                       Херцеговачка бр.5                Ужице                    

     - ''Невен''                    Љубише Веснића бр.11         Ужице                 

     - ''Лептирић''              Хиландарска бр.18/а             Ужице                    

     - ''Маслачак''               Соколска бб                          Севојно                  

               - ''Бајка''                     Иве Андрића бб                    Ужице    

               - ''Ђурђевак''              Немањина бр.148                  Ужице 

               - ''Искра''                    Његошева бб                        Ужице 

               - ''Јихаи-Мама Вонг''  Учитељска бб                       Ужице 

          3. Издвојено одељење у припреми на Белој Земљи. 
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Предшколска установа у објектима и просторима које користи за своју делатност  остварује и развија 

различите програме предшколског васпитања и образовања. 

Предшколски програм за рад са децом на дужем болничком лечењу Предшколска установа реализује 

у Општој болници Ужице, на Дечјем одељењу и Одељењу дечје хирургије. 

  

Припремни предшколски програм за децу у години пред полазак у школу реализују и све основна 

школе на подручју града Ужица.  
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