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 1. 

 

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

(''Службени гласник РС'', број 88/2017  и 27/2018-др.закон ), члана  2. Уредбе о 

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

јавних основних школа (''Службени гласник РС'', број 21/2018) и члана 37. Статута општине 

Варварин, (''Службени  лист општине Варварин'', број 10/2017-пречишћен текст),  

Скупштина општине Варварин на 27.седници одржаној по хитном поступку дана 

30.01.2019.године, доноси 

 

О Д Л У К У 

О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА   

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се број и просторни распоред објеката јавних  предшколских 

установа,  на територији општине Варварин (у даљем тексту: Мрежа предшколских 

установа), седиште и издвојена одељења-објекти предшколске установе или други простор, 

према врсти и структури, уз уважавање циљева и принципа предшколског васпитања и 

образовања и сагледавање оптималног коришћења расположивих ресурса за обављање 

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

основну школу. 

 

Члан 2. 

На територији општине Варварин делатност образовања и васпитања деце 

предшколског узраста  од шест месеци до поласка у основну школу обавља Предшколска 
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установа ''Наша радост'' са седиштем у Варварину, улица Слободе бб ( у даљем тексту: 

Предшколска установа). 

 

 

Члан 3. 

Мрежу јавних предшколских установа на територији општине Варварин чине: 

Р/Б Назив објекта Седиште и адреса Број група Површина 

м
2
 

 Матична установа    

1. ПУ ''Наша радост'' Варварин, Слободе 

бб 

9 

 

888 

 Издвојена одељења    

 Бачина, у објекту ОШ ''Свети Сава'' 

Бачина 

Бачина, Маршала 

Тита бб 

2 

предшколске 

70 

 Бошњане, у објекту ОШ ''Драги Макић'' 

Бошњане 

Бошњане, Вука 

Караџића бр.1 

2 

мешовита и 

предшколска 

40 

 Горњи Катун, 

у издвојеном објекту ОШ ''Јован Курсула'' 

Варварин 

Горњи Катун 1 

предшколска 

35 

 

 

Доњи Катун,  

у издвојеном објекту ОШ ''Јован Курсула'' 

Варварин 

Доњи Катун 1 

предшколска 

60 

 Доњи Крчин, у објекту ОШ''Херој Мирко 

Томић'' Доњи Крчин 

Доњи Крчин, 

Крагујевачки друм 

бб 

1 

предшколска 

30 

 Залоговац, 

 у издвојеном објекту ОШ''Херој Мирко 

Томић'' Доњи Крчин 

Залоговац 1 

предшколска 

35 

 

 

 

Избеница, у издвојеном објекту 

ОШ''Свети Сава'' Бачина 

Избеница 1 

предшколска 

30 

 Маскаре, у издвојеном објекту ОШ ''Драги 

Макић'' Бошњане 

Маскаре 1 

предшколска 

60 

 Обреж, у објекту ОШ ''Мирко Томић'', 

Обреж 

Обреж, Мирка 

Томића бр.12 

2 

мешовита и 

предшколска 

60 

 Орашје,  у издвојеном објекту 

ОШ ''Свети Сава''Бачина 

Орашје 1 

предшколска 

60 

 

 

Члан 4. 

Саставни део ове одлуке чини  Елаборат о мрежи  јавних предшколских установа са 

седиштем на територији општине Варварин за период од  2019. до 2024. године, број 61-

2/2019-I од 28.01.2019.године.  

 

Члан  5. 

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

установа на територији општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 

05/2014). 
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Члан 6. 

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

општине Варварин''.  

 

 

БРОЈ: 022-2/2019-I 

У Варварину, дана 30.01.2019.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 
 

 

ПРЕДСЕДНИК 

  /м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р. 

 

 1. 

 

 

 

ЕЛАБОРАТ 

О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА 

СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

ЗА ПЕРИОД ОД 2019 ДО 2024. ГОДИНЕ 

 

 

0. Увод 

 

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

о мрежи јавних предшколских установа на територији Општине Варварин. Нова мрежа 

јавних предшколских установа треба да допринесе даљем развоју и унапређењу процеса 

предшколског 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 године као и Уредбом о критеријумима за доношење 

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

(„Службени гласник РС“ бр.21/2018) 

0.1 Правни основ 

 

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

гласник РС”, број 88/17) Влада Републике Србије донела је Уредбу о критеријумима за 

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

школа. Уредба је донета на седници Владе од 16.марта 2018. године и објављена у 

„Службеном гласнику РС“, број 21/18 од 19.03.2018. године.  

Члан 104. Закона 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. Овде се ствара могућност да се акт о мрежи јавних 

предшколских установа и акт о мрежи јавних основних школа повежу са другим важним 

развојним документима Општине Варварин. 
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Након доношења Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији Општине Варварин, 

упућује се на сагласност Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике 

Србије. Уколико Министарство утврди да надлежни орган јединице локалне самоуправе није 

донео акт о мрежи или је донео акт о мрежи који није у складу са критеријумима одредиће 

рок за његово доношење који не може бити дужи од 30 дана. Ако надлежни орган јединице 

локалне самоуправе не донесе акт у датом року Министарство ће у року од 30 дана донети 

одговарајући акт. 

Одлуком о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији Општине Варварин 

утврђује се  број и просторни распоред јавних основних школа, њихова врста и структура 

(разредност/циклуси), као и постојање издвојених одељења ван седишта школа. 

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) – 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); 

 Закон о основном образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број 55/13, 

101/17 и 27/18 – др. закон); 

 Стратегија развоја образовања и васпитања у Републици србији до 2020 године 

васпитања (“Службени гласник РС” број 107/12); 

 Закон о националним саветима националних мањина (“Службени гласник РС” 

број 72/2009);  

 Уредба о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских 

установа и аката о мрежи јавних основних школа („Службени гласник РС“ број 

21/2018); 

Приликом израде Одлуке о мрежи јавних основних школа нарочиту пажњу треба посветити 

одредбама: 

 Члана 104. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник РС” број 88/17),  

 Чланa 31. Став 8. Закона о основама система образовања и васпитања, којим је 

прописано да школска управа учествује у планирању мреже установа, 

 Члана 3. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских 

установа и акта о мрежи основних школа („Службени гласник РС” број 21/18), 

 Члана 37. Статута Општине Варварин („Службени лист Општине Варварин“-

пречишћен текст, број 10/17) 

 

0.2 Извор података 

Приликом израде овог Елабората и нацрта Одлуке о мрежи јавних јавних предшколских 

установа коришћени су подаци и документација: ПУ „Наша радост“ Варварин, надлежних 

служби Општине Варварин, Дома здравља „Др Властимир Годић“ Варварин, Регионалне 
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привредне коморе, Републичког завода за статистику, Пописа становништва 2011. године и 

других институција, организација и извора. 

0.3 Критеријуми и принципи акта о мрежи јавних основних школа 

Одлуку о мрежи јавних предшколских установа доноси Скупштина општине Варварин и она 

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 дате локалне средине. 

Доступност као један од важних принципа, у овом контексту, се односи на могућност 

стицања предшколског образовања и васпитања уз примерену удаљеност вртића од места 

становања и саобраћајну повезаност која не угрожава здравље и сигурност деце. 

Мрежа јавних предшколских установа, у складу са Уредбом о критеријумима за доношење 

акта о мрежи предшколских установа и акта о мрежи основних школа („Службени гласник 

РС” број 21/18), мора бити рационална и планирана по принципу најмање једна предшколска 

установа у свакој јединици локалне самоуправе.  

Предшколске установе оснивају се и просторно распоређују на начин који ће осигурати 

ширу доступност квалитетног предшколског васпитања и образовања. 

Акт о мрежи јавних предшколских установа доноси се на основу једнаког права и 

доступности свих облика предшколског васпитаа 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 предколским васпитањем и 

образовањем, до 2025. године у складу са Националним миленијумским циљевима развоја у 

Републици Србији и другим националним документима и потврђеним међународним 

конвенцијама, целисходно формирање васпитних група, у складу са законом. 

Приликом израде предлога мреже јавних предшколских уставнова неопходно је да се на 

адекватан начин уваже специфичности локалне традиције, поштовање историјата одређених 

основних школа као и доступности истих свим ученицима, како би се испоштовала њихова 

Уставом загарантованог права на образовање и васпитање. 

0.4 Обавезе и поступак који спроводи Општина Варварин 

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, јединица локалне самоуправе је у обавези да донесе акт о мрежи јавних 

предшколских установа и акт о мрежи јавних основних школа на својој територији у року од 

годину дана од дана утврђивања критеријума. Крајњи рок за доношење акта је 27.03.2019. 

године. 
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Најважнији задатак који јединица локалне самоуправе има у склопу израде предлога мреже 

јавних основних школа је да сачини елаборат који садржи развојни план који представља 

подлогу за одлучивање и касније добијање сагласности Министарства.  Елаборат треба да 

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

локалне самоуправе и то за јавне предшколске установе, за период од пет година а за јавне 

основне школе за период од четири, односно осам година. 

Елаборат између осталог садржи податке о: 

 укупном броју становника, броју и узрасту деце на одређеном подручју које је 

дефинисано од стране јединице локалне самоуправе, подручје школе;  

 специфичностима и величини терена, величини насеља, постојању подстандардних 

насеља, међусобној удаљености и саобраћајној повезаности насељених места, као и 

специфичностима брдско-планинских и приграничних подручја; 

 нивоу економског развоја месне заједнице; 

 специфичностима локалне традиције, национално мешовитим подручјима и 

подручјима насељеним националним мањинама и нивоу развијености установа 

културе и спорта. 

 

II. 1. Профил општине 

Територија општине Варварин захвата највећи део знатно пространије регије Темнић, 

смештене између Великог и Западног Поморавља. У ужем смислу, њој припадају јужни и 

југоисточни делови планине Јухор, источни обронци Гледићких планина, те делови 

алувијалних равни на левим обалама Велике и Западне Мораве. Гледано шире, међутим, овај 

простор захвата најјужнији део Шумадије, јужни део горњевеликоморавске котлине и крајњи 

источни део западноморавске котлине. Из овакве територијалне припадности наведеним 

географским целинама проистиче централна позиција територије општине Варварин у 

односу на целокупан простор Републике Србије. У административно-регионалној подели 

територије Србије, Општина Варварин  припада Расинском округу. 

Према попису из 2011. године, на овом простору живи 17.966 становника, размештених у 20 

сеоских насеља и у граду Варварину као административном, привредном, образовном, 

културном, здравственом и саобраћајном центру општине. 

1.1. Географски подаци 

Простор који припада општини Варварин на истоку и југоистоку скоро у потпуности је 

омеђен природним границама — коритом Велике Мораве (делом старим током) и Западне 

Мораве (према Ћићевцу). Остали део границе има чисто административни карактер и дели 

ову општину од суседних општина — Параћина, Јагодине и Рековца на североистоку, северу 

и северозападу, Трстеника на западу и Крушевца на југу. Овако просторно дефинисана, 

територија општине Варварин захвата површину од 249 km2, што чини 4,7% површине 

округа коме припада (5.336 km2). 

1.2. Демографски подаци 

Према попису из 2011. године, на овом простору живи 17.966 становника, размештених у 20 

сеоских насеља и у граду Варварину као административном, привредном, образовном, 
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културном, здравственом и саобраћајном центру општине. Резултати пописа показали су да 

на територији Општине Варварин живи већинско српско становништво и то 97,45% док су 

остале националности заступљене у изузетно малом броју, далеко испод једног процента а 

највише је Рома, 0,63%. Српским језиком говори 98,36% становника Општине Варварин. Од 

укупног броја становника у општини Варварин било је 8.830 (49,15%) особа мушког пола и 

9.136 (50,85%) особа женског пола. Просечна старост становништва била је 45,1 година, 

особа мушког пола 43,6 а особа женског пола 46,6 година. Према виталној статистици за 

2017. годину, у општини је досељено 210 а одселило се 187. 

1.3. Стање привреде и перспектива економског развоја  

У општини Варварин од привредних грана у највећој мери је заступљена пољопривреда. 

Друге привредне гране које су у мањој мери заступљене су индустрија, трговина и 

угоститељство, занатство и финансијске и друге услуге. Просечна зарада без пореза и 

доприноса у 2017.години износила је 34.636,00 динара. Број регистрованих запослених у 

истој години био је 3220 а број регистрованих незапослених је био 1053. 

Пољопривреда је заступљена у свим деловима општине. Укупно је регистровано 3658 

пољопривредних газдинстава. Од коришћеног пољопривредног земљишта највише има 

ораница и башти у површини од 8852 хектара, воћнаци су засађени на површини од 504 

хектара, бинограда има на 354 хектара, пашњаци и ливаде 477 хектара, окучнице заузимају 

близу 150 хектара што укупно чини 10.384 хектара пољопривредног земљишта. Сточни фонд 

је заступљен у следећем броју: говеда 2621 грло, свиња око 30.000, оваца 4474 и око 350.000 

комада живине. 

1.4. Локална традиције и установе културе, уметности и спорта 

Општина Варварин је општина са богатом културном традицијом. Данас, у обављању 

делатности од општег интереса у области културе, и целокупан културни живот на 

територији општине Варварин, одвија се преко Општинске библиотеке Варварин и културно-

уметничких друштава као и удружења грађана из ове области. Бројни су и активни 

појединци – ствараоци који делују у области културе и уметности. 

На територији општине Варварин, Спортски савез је задужен за област спорта и спортских 

активности. Спортски савез окупља активне спортске клубове из различитих области спорта: 

фудбала, кошарке, рукомета, одборјке, карате, бодибилдинг и други спортови. У сарадњи са 

својим члановима Спортски савез организује и помаже организацију спортских такмичења и 

учешће спортиста на међународним такмичењима, помаже организацију спортско 

рекреативних активности школског узраста. 

III. 2. Установе предшколског образовања и васпитања на територији општине 

2.1. Историјски осврт на развој передшколског образовања 

 Установа за предшколско васпитање и образовање деце „Наша радост“ Варварин 

основана је 1. септембра 1982. године. 

Установа обавља делатност којом се обезбеђује исхрана, нега, превентивна здравствена 

социјална заштита деце узраста од 18 месеци до поласка у школу.  
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 Наведене делатности Установа обавља самостално и у сарадњи са основним школама 

и другим установама у области васпитања и образовања, здравства, културе, социјалне 

заштите и другим установама у окружењу (нарочито са јавним установама и локалном 

самоуправом), затим са родитељима деце и свима осталима који се на посредан начин брину 

о васпитању, образовању и подизању деце и омладине. 

 Основна делатност  Предшколске установе су васпитање и образовање, нега и 

превентивна здравствена заштита, а пратеће делатности су исхрана, дневни одмор и спавање, 

корективни рад са децом која имају сметње у развоју као и социјална заштита одређених 

категорија деце. Наведене делатности Предшколска установа реализује самостално или у 

сарадњи са установама из области образовања и васпитања, здравства, културе, социјалне 

заштите и уз активну сарадњу са родитељима деце. 

2.2. Приказ тренутне мреже јавних предшколских установа  

На територији општине Варварин делатност образовања и васпитања деце предшколског 

узраста  од шест месеци до поласка у основну школу обавља Предшколска установа ''Наша 

радост'' са седиштем у Варварину, улица Слободе бб. 

Васпитно-образовни рад у Установи обавља се по моделу Б основа програма 

предшколског васпитања и образовања. Реализација Припремног предшколског програма 

почиње 1. септембра текуће године и траје 9 месеци, 4 сатa дневно (и у полудневном и у 

целодневном боравку). 

 Рад са децом предшколског узраста организован је путем разноврсних програма: 

целодневни, полудневни, повремени и специфични у форми пружања услуга породици и 

деци (рекреативни боравак у природи, музичка ,драмска и  ликовна радионица). 

  Установа реализује Припремни предшколски програм у 10 насељених места општине 

Варварин, као и у 2 васпитне групе у централном објекту. 

Организацијом рада у централном објекту у Варварину обухваћена су деца узраста од 18 

месеци до 6,5 година у целодневном боравку.  

Васпитно –образовни рад са децом узраста до 3 године 

Задатке неге, васпитно – образовног рада са децом узраста до три године, реализују 

медицинске сестре – васпитачи, на основу Правилника о општим основама Предшколског 

програма за узраст до три године. У јасленом узрасту приоритет се даје нези, а васпитно – 

образовни рад се реализује кроз: забаву, игру, индивидуалне контакте. На овом узрасту деца 

индивидуално и самостално задовољавају своје потребе у оквиру групе уз надзор и помоћ 

медицинске сестре. 

Основни задатак васпитног рада је да чува, подстиче и оплемењује спонтане изразе 

понашања малог детета у односу на околину. Поред основних задатака васпитног рада, 

подлога за развој трајних личности су и посебни задаци : 

 Физичко – сензорног развоја  

 Социо – емоционалног развоја 



Страна 13 број  02.     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН       30.01.2019.године 

 

 Когнитивног развоја. 

Велику улогу у овоме има емотивни контакт који медицинска сестра успоставља са децом.  

Васпитно –образовни рад са децом узраста од 3- 5,5  година 

На основу Програма модела ''Б'' одвија се васпитно – образовни рад са децом узраста од 3- 

5,5 година. На основу систематског праћења, посматрања, активног слушања, упознавања и 

разумевања сваког детета планира се васпитно – образовни рад. На избор васпитно – 

образовних циљева утичу узрасне карактеристике, интересовања и потребе деце, простор и 

време, доступност материјала за рад, број деце,  сарадња са породицом, окружење, 

актуелности и сл.  

План васпитно – образовног рада са децом од 3 – 5,5 година обухвата следеће :  

 Физички развој  

 Социо – емоционални  и духовни развој  

 Когнитивни развој  

 Развој комуникације и стваралаштва. 

 

У раду са децом овог узраста ће се користити слободна игра, усмерене активности, изборне 

активности  и практичне активности. Приоритетан задатак васпитача је да осамостали децу и 

да развија осећање сигурности, поверења и прихваћености у групи (социјализација и 

адаптација); да подстиче радозналост и мотивацију за рад, као и да подстиче предан однос 

према раду; развија другарске и сарадничке односе међу децом; подстиче такмичарски и 

спортски дух (оспособити децу да подносе пораз, туђ успех); богати дечја знања и речник; 

сарађује са родитељима у реализацији васпитно-образовног рада. 

Васпитно –образовни рад са децом узраста до  5,5 – 6,5  година 

Васпитно-образовни рад  са децом узраста од 5,5 -6,5 година обавља се по моделу ''Б'' основа 

програма предшколског васпитања и образовања. Реализација Припремног предшколског 

програма почиње 1. септембра текуће године и траје 9 месеци, 5 сати дневно (и у 

полудневном и у целодневном боравку).  

Деца кроз различите садржаје и активности у васпитно – образовном раду припремају се за 

савладавање градива појединих  наставних предмета у првом разреду . Основна препорука за 

практичан рад са децом у васпитној групи,  уз чињеницу да је дете активно, интерактивно и 

креативно биће  дефинише се кроз:  

 активирање детета  

 игра  

 васпитно деловање засновано на релацији васпитач – дете, дете – дете  

 уважавање дечјих предлога, иницијатива, потреба, могућности, интересовања  

 организован рад са децом у групама, паровима, мешовитим групама  

 креативно изражавање деце у свим доменима : говор, музика, плес, покрет, ритам, 

игра, ликовна култура, мишљење, машта.  

 

План васпитно – образовног рада са децом од 5,5 до 6,5 година обухвата следеће области: 
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 развој говора  

 припрема за почетно читање и писање  

 развој математичких појмова  

 упознавање природне и друштвене средине  

 физичко васпитање  

 ликовно васпитање  

 музичко васпитање. 

Упознавање и разумевање детета, стварање услова за квалитетан живот, учење и развој деце, 

мотивисање деце за рад и учење, неговање квалитетних – сарадничких односа са децом, 

сарадња са породицом и стручним сарадницима (из п.у. и о.ш.) је приоритетан задатак 

васпитача  у раду са децом.  

Постојећа мрежа предшколских установа утврђена је Одлуком о мрежи предшколских 

установа на територији општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 

05/2014).. Преглед предшколских установа утврђен тренутно важећом одлуком о мрежи 

основних школа приказан је у табели бр.1: 

Табела бр.1. Преглед мреже предшколских установа са издвојеним одељењима и 

разредности 

Р/Б Назив објекта Седиште и адреса Број група Површи

на 

м
2
 

 Матична установа    

1. ПУ ''Наша радост'' Варварин, Слободе 

бб 

9 

 

888 

 Издвојена одељења    

 Бачина, у објекту ОШ ''Свети 

Сава'' Бачина 

Бачина, Маршала 

Тита бб 

2 

предшколске 

70 

 Бошњане, у објекту ОШ ''Драги 

Макић'' 

Бошњане 

Бошњане, Вука 

Караџића бр.1 

2 

мешовита и 

предшколска 

40 

 Горњи Катун, 

у издвојеном објекту ОШ 

''Јован Курсула'' Варварин 

Горњи Катун 1 

предшколска 

35 

 

 

Доњи Катун,  

у издвојеном објекту ОШ 

''Јован Курсула'' Варварин 

Доњи Катун 1 

предшколска 

60 

 Доњи Крчин, у објекту 

ОШ''Херој Мирко Томић'' Доњи 

Крчин 

Доњи Крчин, 

Крагујевачки друм 

бб 

1 

предшколска 

30 

 Залоговац, 

 у издвојеном објекту 

ОШ''Херој Мирко Томић'' Доњи 

Крчин 

Залоговац 1 

предшколска 

35 

 

 

 

Избеница, у издвојеном објекту 

ОШ''Свети Сава'' Бачина 

Избеница 1 

предшколска 

30 
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 Маскаре, у издвојеном објекту 

ОШ ''Драги Макић'' Бошњане 

Маскаре 1 

предшколска 

60 

 Обреж, у објекту ОШ ''Мирко 

Томић'', Обреж 

Обреж, Мирка 

Томића бр.12 

2 

мешовита и 

предшколска 

60 

 Орашје,  у издвојеном објекту 

ОШ ''Свети Сава''Бачина 

Орашје 1 

предшколска 

60 

 

 

2.3. Анализа кретања броја деце, укупног броја деце и броја група у претходне четири 

школске године (2014/15 - 2018/19. година) 

 

У циљу анализе тренда кретања броја деце у претходне четири школске године (2014/15 - 

2018/19. година) као и подаци за ову школску годину прикупљени су одговарајући подаци  и 

приказани у следећим табелама: 

Школска 2014./2015. година 

Р.бр. Назив 

објекта 

Бр. Капацитет Површина 

објекта 

Површина 

дворишта 

Адреса 

Бр. група Бр. деце 

1. Дечји 

вртић 

1 7 157 568 300 Слободе 

б.б. 

2. Јаслице 1 1 19 320 300 Слободе 

б.б. 

Укупно: 8 176 888 300  

 

Р.б

р. 

Назив објекта Капацитет Површина 

простора 

Површина 

дворишта 

М
2
 

Бр.група Бр.деце 

1. Бачина, предшколска 1 9+5=14 70 180 

2. Бошњане, предшколска 1 14+4=18 40 300 

3. Г.Катун, предшколска 1 10+4=14 35 250 

4. Д.Катун, предшколска 1 5+3=8 60 250 

5. Д.Крчин, предшколска 1 12 30 250 

6. Залоговац, предшколска 1 11 35 230 

7. Избеница, предшколска 1 7+2=9 30 200 

8. Обреж, предшколска 1 14 60 300 

9. Обреж, предшколска 1 10 60 300 

10. Орашје, предшколска 1 7+3=10 60 180 

11. Маскаре, предшколска 1 5+7=12 60 250 

Укупно: 11 104+28=

132 

480 2.390 
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Школска 2015./2016. година 

Р.бр. Назив 

објекта 

Бр. Капацитет Површина 

објекта 

Површина 

дворишта 

Адреса 

Бр. група Бр. деце 

1. Дечји 

вртић 

1 6 136 568 300 Слободе 

б.б. 

2. Јаслице 1 2 34 320 300 Слободе 

б.б. 

Укупно: 8 170 888 300  

 

 

Р.б

р. 

Назив објекта Капацитет Површина 

простора 

Површина 

дворишта 

М
2
 

Бр.група Бр.деце 

1. Бачина, предшколска 1 15 70 180 

2. Бошњане, предшколска 1 22 40 300 

3. Г.Катун, предшколска 1 10 35 250 

4. Д.Катун, предшколска 1 10 60 250 

5. Д.Крчин, предшколска 1 11 30 250 

6. Залоговац, предшколска 1 12 35 230 

7. Избеница, предшколска 1 4 30 200 

8. Обреж, предшколска 1 8 60 300 

9. Обреж, предшколска 1 8 60 300 

10. Орашје, предшколска 1 7 60 180 

11. Маскаре, предшколска 1 11 60 250 

Укупно: 11 118 118 2.390 

 

Школска 2016./2017. година 

Р.бр. Назив објекта Капацитет Површина 

објекта 

Површина 

дворишта 

Бр. група Бр. деце   

1. Дечји вртић 6 142 568 300 

2. Јаслице 2 37 320 300 

 8 179 888 300 

 

Р.б

р. 

Назив објекта Капацитет Површина 

простора 

Површина 

дворишта 

М
2
 

Бр.група Бр.деце 

1. Бачина, предшколска 1 12 70 180 

2. Бошњане, предшколска 1 10 40 300 

3. Г.Катун, предшколска 1 6 35 250 

4. Д.Катун, предшколска 1 8 60 250 

5. Д.Крчин, предшколска 1 17 30 250 

6. Залоговац, предшколска 1 10 35 230 
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7. Избеница, предшколска 1 5 30 200 

8. Обреж, предшколска 1 10 60 300 

9. Обреж, предшколска 1 10 60 300 

10. Орашје, предшколска 1 6 60 180 

11. Маскаре, предшколска 1 5 60 250 

12. Бошњане , мешовита група 1 18 40 300 

13. Бачина, мешовита група 1 15 70 180 

ППП+ мешовита  11+2 99+33 590 2.870 

Укупно: 13 132 590 2870 

 

Школска 2017./2018. година 

 

Р
.б

р
. Назив 

објекта 

Капацитет 
Површина 

објекта 

m² 

Површина 

дворишта 

m² 

Адреса 
Број 

радних 

соба 

Број 

група 

Број  

деце 

1. Дечји вртић 6 6 146 568 300 
Слобод

е б.б. 

2. Јаслице 2 2 31 320 300 
Слобод

е б.б. 

Укупно 8 8 177 888 300  

 

 

 

 

Р.б

р. 
Назив објекта 

Капацитет 
Површина 

простора 

Површина 

дворишта 

М
2
 

Бр.група Бр.деце 

1. Бачина, мешовита група 1 20 70 180 

2. Бачина, предшколска 1 12 70 180 

3. Бошњане, мешовита група 1 20 40 300 

4. Бошњане, предшколска 1 10 40 300 

5. Г.Катун, предшколска 1 5 35 250 

6. Д.Катун, предшколска 1 5 60 250 

7. Д.Крчин, предшколска 1 15 30 250 

8. Залоговац, предшколска 1 10 35 230 

9. Избеница, предшколска 1 5 30 200 

10. Маскаре, предшколска 1 6 60 250 

11. Обреж, предшколска 1 13 60 300 
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12. Обреж, предшколска 1 13 60 300 

13. Орашје, мешовита 1 6 60 180 

ППП+ мешовита  11+2 94+46 590 2.870 

Укупно: 13 140 590 2.870 

 

Школска 2018./2019. година 

Р
.б

р
. Назив 

објекта 

Капацитет 
Површина 

објекта 

m² 

Површина 

дворишта 

m² 

Адреса 
Број 

радних 

соба 

Број 

група 

Број  

деце 

1. Дечји вртић 7 7 142 568 300 
Слобод

е б.б. 

2. Јаслице 2 2 31 320 300 
Слобод

е б.б. 

Укупно 9 9 173 888 300  

 

Р.б

р. 
Назив објекта 

Капацитет 
Површина 

простора 

Површина 

дворишта 

М
2
 

Бр.група Бр.деце 

1. Бачина, предшколска група 1 13+6 70 180 

2. Бачина, предшколска  1 14+5 70 180 

3. Бошњане, мешовита група 1 17 40 300 

4. Бошњане, предшколска 1 15 40 300 

5. Г.Катун, предшколска 1 5+3 35 250 

6. Д.Катун, предшколска 1 7+2 60 250 

7. Д.Крчин, предшколска 1 10+3 30 250 

8. Залоговац, предшколска 1 10 35 230 

9. Избеница, предшколска 1 5+1 30 200 

10. Маскаре, предшколска 1 6 60 250 

11. Обреж, предшколска 1 12 60 300 

12. Обреж, мешовита 1 13 60 300 

13. Орашје, предшколска 1 5 60 180 

ППП+ мешовита  11+2 122+30 590 2.870 

Укупно: 13 152 590 2.870 

 

2.4. Просторни и кадровски капацитет јавних предшколских установа 

 Матична установа ПУ „Наша радост“ Варварин обавља своју делатност у објекту у 

Варварину, улица Слободе бб, који задовољава све потребне законом прописаним услове за 

рад. Опремљена је свим потребним средствима за рад васпитних група, у складу са узрастом 

деце. Простор је адекватно уређен као и дворишни простор па пружа могућност деци да 

имају пријатан боравак у објекту. 



Страна 19 број  02.     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН       30.01.2019.године 

 

 Издвојене групе своју делатност обављају у просторијама основних школа. 

Испуњавају потребне захтеве а услови боравка деце се побољшавају уређењем зграда 

основних школа. 

 У Обрежу је саграђена нова зграда за потребе вртића која је урађена по свим важећим 

стандардима, и току је опремање просторија неопходном опремом и намештајем. Очекивања 

су да ће наредне школске године (2019/20), предшколске групе које програм похађају у 

просторијама ОШ „Мирко Томић“ Обреж бити премештене у просторије новог објекта.  

 Кадровски капацитети у потпуности задовољавају нормативна акта која прописују 

врсту школске спреме за рад у установи.  

IV. 3. План развоја мреже јавних предшколских установа на територији општине 

Варварин 

План развоја мреже јавних предшколских установа на територијиопштине Варварин: 

Р/Б Назив објекта Седиште и адреса Број група Површин

а 

м
2
 

 Матична установа    

1. ПУ ''Наша радост'' Варварин, 

Слободе бб 

9 

 

888 

 Издвојена одељења    

 Бачина, у објекту ОШ ''Свети Сава'' 

Бачина 

Бачина, Маршала 

Тита бб 

2 

предшколск

е 

70 

 Бошњане, у објекту ОШ ''Драги 

Макић'' 

Бошњане 

Бошњане, Вука 

Караџића бр.1 

2 

мешовита и 

предшколск

а 

40 

 Горњи Катун, 

у издвојеном објекту ОШ ''Јован 

Курсула'' Варварин 

Горњи Катун 1 

предшколск

а 

35 

 

 

Доњи Катун,  

у издвојеном објекту ОШ ''Јован 

Курсула'' Варварин 

Доњи Катун 1 

предшколск

а 

60 

 Доњи Крчин, у објекту ОШ''Херој 

Мирко Томић'' Доњи Крчин 

Доњи Крчин, 

Крагујевачки 

друм бб 

1 

предшколск

а 

30 

 Залоговац, 

 у издвојеном објекту ОШ''Херој 

Мирко Томић'' Доњи Крчин 

Залоговац 1 

предшколск

а 

35 

 

 

 

Избеница, у издвојеном објекту 

ОШ''Свети Сава'' Бачина 

Избеница 1 

предшколск

а 

30 

 Маскаре, у издвојеном објекту ОШ 

''Драги Макић'' Бошњане 

Маскаре 1 

предшколск

а 

60 
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 Обреж, у објекту ОШ ''Мирко 

Томић'', Обреж 

Обреж, Мирка 

Томића бр.12 

2 

мешовита и 

предшколск

а 

60 

 Орашје,  у издвојеном објекту 

ОШ ''Свети Сава''Бачина 

Орашје 1 

предшколск

а 

60 

 

На основу података добијених од ПУ „Наша радост“ Варварин, Матичне службе Општине 

Варварин, Дома здравља „Др Властимир Годић“ Варварин и Републичког завода за 

статистику, у наредних пет година очекује се исти или приближно сличан број полазника 

вртића. 

V. 4. Закључак 

На основу детаљне анализе и вишегодишњег праћења рада предшколске установе, узимајући 

у обзир потребе деце, географски положај, удаљеност школа, традицију и опремљеност 

установе, предложено је да мрежа педшколских установа у Општини Варварин броји једну 

установу са свим издвојеним групама, као у предлогу одлуке. На овај начин максимално се 

водило рачуна о рационализацији која неби угрожавала извођење васпитно образовног рада 

и која може да омогући да деца добију квалитетнан боравак у установи укључујући и њихову 

безбедност током боравка у вртићу. 

V. 5.  Одлука о  мрежи јавних основних школа 

Нацрт Одлуке о мрежи јавних основних школа доставља се на разматрање и усвајање 

Општинском Већу и Скупштини општине Варварин. 

5.1  Предлог Одлуке  

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

гласник РС'', број 88/2017  и 27/2018-др.закон ), члана  2. Уредбе о критеријумима за 

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

школа (''Службени гласник РС'', број 21/2018) и члана 37. Статута општине Варварин, 

(''Службени  лист општине Варварин'', број 10/2017-пречишћен текст),  

Скупштина општине Варварин на____ седници одржаној по хитном поступку дана 

_____2019.године, доноси 

 

О Д Л У К У 

О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ВАРВАРИН 

 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се број и просторни распоред објеката јавних  предшколских 

установа,  на територији општине Варварин (у даљем тексту: Мрежа предшколских 

установа), седиште и издвојена одељења-објекти предшколске установе или други простор, 
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према врсти и структури, уз уважавање циљева и принципа предшколског васпитања и 

образовања и сагледавање оптималног коришћења расположивих ресурса за обављање 

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

основну школу. 

 

 

Члан 2. 

На територији општине Варварин делатност образовања и васпитања деце предшколског 

узраста  од шест месеци до поласка у основну школу обавља Предшколска установа ''Наша 

радост'' са седиштем у Варварину, улица Слободе бб ( у даљем тексту: Предшколска 

установа). 

 

 

Члан 3. 

Мрежу јавних предшколских установа на територији општине Варварин чине: 

Р/Б Назив објекта Седиште и адреса Број група Површина 

м
2
 

 Матична установа    

1. ПУ ''Наша радост'' Варварин, Слободе 

бб 

9 

 

888 

 Издвојена одељења    

 Бачина, у објекту ОШ ''Свети Сава'' 

Бачина 

Бачина, Маршала 

Тита бб 

2 

предшколске 

70 

 Бошњане, у објекту ОШ ''Драги Макић'' 

Бошњане 

Бошњане, Вука 

Караџића бр.1 

2 

мешовита и 

предшколска 

40 

 Горњи Катун, 

у издвојеном објекту ОШ ''Јован Курсула'' 

Варварин 

Горњи Катун 1 

предшколска 

35 

 

 

Доњи Катун,  

у издвојеном објекту ОШ ''Јован Курсула'' 

Варварин 

Доњи Катун 1 

предшколска 

60 

 Доњи Крчин, у објекту ОШ''Херој Мирко 

Томић'' Доњи Крчин 

Доњи Крчин, 

Крагујевачки друм 

бб 

1 

предшколска 

30 

 Залоговац, 

 у издвојеном објекту ОШ''Херој Мирко 

Томић'' Доњи Крчин 

Залоговац 1 

предшколска 

35 

 

 

 

Избеница, у издвојеном објекту 

ОШ''Свети Сава'' Бачина 

Избеница 1 

предшколска 

30 

 Маскаре, у издвојеном објекту ОШ ''Драги 

Макић'' Бошњане 

Маскаре 1 

предшколска 

60 

 Обреж, у објекту ОШ ''Мирко Томић'', 

Обреж 

Обреж, Мирка 

Томића бр.12 

2 

мешовита и 

предшколска 

60 

 Орашје,  у издвојеном објекту 

ОШ ''Свети Сава''Бачина 

Орашје 1 

предшколска 

60 
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Члан 4. 

Саставни део ове одлуке чини  Елаборат о мрежи  јавних предшколских установа са 

седиштем на територији општине Варварин за период од  2019. до 2024. године, број 61-

2/2019-I од 28.01.2019.године.  

 

Члан  5. 

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

територији општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 05/2014). 

 

 

Члан 6. 

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

Варварин''.  

 

БРОЈ: 022-2/2019 

У Варварину, дана ________2019.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 
 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Драгољуб Станојевић, проф. 
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