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1. Увод 

 
Циљ израде Елабората за припрему одлуке о мрежи предшколских 

установа  је да припреми стручну и информациону подлогу за доношење 

Одлуке о мрежи јавних предшколских установа на територији општине Кучево. 

Предложена мрежа јавних предшколских установа треба да допринесе даљем 

развоју и унапређењу процеса васпитања и образовања, а у складу са општим и 

посебним циљевима и стандардима, који су одређени одредбама Закона о 

основама система образовања и васпитања и Стратегијом развоја образовања и 

васпитања у Републици Србији до 2020. године. Наведеном Одлуком треба 

омогућити једнако право и доступност образовања и васпитања свој деци и 

ученицима уз потпун обухват деце и ученика одговарајућег узраста за стицање 

основног образовања и васпитања. 

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

васпитања („Сл.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. Даном ступања на снагу ове 

Уредбе  престала је да важи Уредба о критеријумима за доношење акта о мрежи 

предшколских установа и акта о мрежи основних школа („Сл.гласник РС“, 

бр.80/10). Како је почео да тече рок од годину дана за доношење наведеног акта 

од стране локалне самоуправе, то је Општинско веће општине Кучево 

именовало Радно тело за израду Елабората о мрежи јавних основних школа и 

предшколских установа. На основу Елабората који је заснован на основу тренда 

природног прираштаја и миграционих кретања у општини Кучево, Скупштина 

општине  доноси  Одлуку о мрежи јавних предшколских установа која 

представља плански акт којим се планира просторни распоред предшколских 

установа у складу са демографском сликом и планом развоја општине.  
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1.1. Правни основ 

 
Одлуком о мрежи јавних предшколских установа са седиштем на 

територији општине Кучево утврђује се број и просторни распоред јавних 

предшколских установа, њихова врста као и постојање издвојених одељења ван 

седишта установе. 

Одлука, као и Елаборат за припрему Акта о мрежи предшколских 

установа на подрчју Општине Кучево су сачињени на основу важећих прописа 

који непосредно регулишу област предшколског васпитања и образовања и то: 

✓ Протокол о сарадњи између Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја и Предшколске установе “Лане” Кучево број 451-02-00739/129/2019-

09 од 27.06.2019.; 

✓ Уредба о критеријумима за доношење Акта о мрежи јавних предшколских 

установа и акта о мрежи јавних основних школа (“Службени гласник РС”, бр 

21, од 19.03.2018.); 

✓ Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године ("Службени гласник 

РС", бр. 107/2012); 

✓ Стратегија за Унапређење предшколског система васпитања и образовања 

Општине Кучево за период од 2020-2025.године од децембра 2020.; 

✓ Смернице за усклађивање Акта о мрежи са Стратегијом развоја 

предшколскох васпитања и образовања општине; 

✓ Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему 

локалне самоуправе општине Кучево; 

✓ Правилник о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и 

образовања у предшколским установама ("Службени гласник РС", бр. 

107/2012). 

✓ Закона о планском систему Републике Србије, члан 20.став 4 и члана 38 став 

3 („Сл. Гласник РС“. Бр.30/2018 – даље: Закон); 

✓ Закон о локалној самоуправи, члан 20 став 1 тачка 4 („Сл.гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014 – др.Закон, 101/2016-др.Закон и 47/2018); 

✓ Статут општине Кучево („Сл.гласник општине Кучево“ бр.10а/2018-

пречишћен текст); 

✓ Општи коментар о реализацији дечијих права у раном узрасту, Комисија УН 

о правима детета, http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm 

✓ Уредбе о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката 

јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних 

политика („Сл.гласник РС“, бр. 8/2019); 

✓ Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 

88/2017,27/2018-др.Закони и 10/2019); 

✓ Закон о предшколском васпитању и образовању „Сл.гласник РС, 

бр.18/2010,101/2017,113/2017-др.закон, 95/2018-др.Закони и 10/2019); 

✓ Правилник о Основама програма предшколског васпитања и образовања 

Године узлета („Сл.гласник РС-Просветни гласник“,бр.16/2018); 

✓ Правилник о стандардима компетенција за професију васпитача и њиховог 

професионалног развоја („Сл.гласник РС-Просветни гласник“, бр. 16/2018). 

✓ Стратегија превенције и заштите од дискриминације („Сл.гласник 

РС“,бр.60/2013); 

✓ Стратегија одрживог развоја општине Кучево – нова је у процесу израде. 
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1.2. Извор података 
 

Приликом израде Елабората и Одлуке о мрежи предшколских установа 

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

надлежних служби Општинске управе Кучево, Републичког завода за 

статистику, попис становништва из 2011.године, податке Дома здравља 

општине Кучево, осталих установа чији је оснивач Скупштина општине као и 

других релевантних институција и организација, Уредба о критеријумима за 

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

основних школа, Смернице за усклађивање Акта о мрежи са Стратегијом 

развоја предшколскох васпитања и образовања општине . 

 

1.3. Критеријуми и приципи акта о мрежи предшколских 

установа 
 

Одлуку о мрежи јавних предшколских установа доноси Скупштина 

општине Кучево и овај акт представља план којим се утврђује број и просторни 

распоред јавних предшколских установа које обављају делатност у свом 

седишту и у издвојеним одељењима установе, у складу са законом. Овај акт 

треба да уважи принципе једнаког права, доступности, ефикасности и 

ефективности истовремено, а у складу са географским, демографским, 

културним, економским, еколошким и другим карактеристикама општине 

Кучево. 

Основни принципи на којима се темељи Елаборат су: 

➢ Расположивост се односи на то са којим капацитетима предшколска 

установа располаже, у којој су мери они искоришћени, као и на могућности 

за проширење капацитета у циљу повећања обухвата ПВО деце узраста 3 до 

5,5 година  

➢ Приступачност се односи на начине (стратегије, мере, процедуре) којима се 

у предшколској установи ублажавају последица социо-економских разлика , 

тј. обезбеђује да програми буду приуштиви и породицама из социјално 

осетљивих група;  

➢ Доступност се односи на то како предшколска установа креира могућности 

и подржава породице из осетљивих група да превазиђу баријере које могу 

бити отежавајуће не само за приступ, него и останак у институцији;  

➢ Корисност се односи на усклађивање подршке породицама коју обезбеђује 

предшколска установа са потребама деце и родитеља;  

➢ Разумљивост односи се на начине којима предшколска установа успоставља 

дијалог са породицама, посебно са оним из осетљивих група, али и са 

институцијама чија је надлежност да брину о деци и породицама.  

Мрежа јавних предшколских установа мора бити рационална и 

планирана по принципу најмање једна предшколска установа у свакој јединици 

локалне самоуправе. 

 

1.4. Обавезе и поступак који спроводе ЈЛС 
 

Обавеза локалне самоуправе је да у року од годину дана од дана ступања 

на снагу Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних 
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предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа донесе акт о 

мрежи јавних  предшколских установа и акт о мрежи јавних основних школа, а 

тај рок је 27.03.2019.године. 

У склопу израде предлога Одлуке о мрежи јавних предшколских 

установа задатак је локалне самоуправе израда Елабората који садржи развојни 

план као подлогу за одлучивање на седници Скупштине општине Кучево. 

Општинско веће је на седници одржаној дана 30.08.2018.године донело Решење 

бр.III-06-3-35/2018/3 којим је именовано радно тело за израду Елабората које у 

свом саставу има члана већа и помоћника председника општине задужених за 

образовање, директоре свих основних школа са седиштем на територији 

општине Кучево, директора предшколске установе и представника Школске 

управе Пожаревац.     

 

2. Профил општине Кучево 

2.1. Историјат општине Кучево 

 
Рим и Византија били су присутни на простору Кучева и Браничева више од 

хиљаду година. За сво то време овај крај, богат рудама и племенитим металима, 

био је предмет њихове велике пажње и присуства. Нема цара ни владара од 

римских времена до данас који није копао злато у Пеку и брдима око Кучева. 

Зато се и сматра да је ова варошица у североисточној Србији веома стара 

насеобина. 

На левој обали Кучајнске реке, близу њеног ушћа у Пек, формирао се римски 

град Гудускум који се сматра претечом варошице Кучево, па се справом може 

рећи да је то било старо Кучево. 

Први писани документ за који се зна, у коме се помиње Кучево, јесте повеља 

Кулина Бана који датира из времена од 1180. до 1183. године када су босанске 

јединице, под Кулиновом командом, а на страни Византије, ратовале против 

великог српског жупана Стефана Немање поред осталога и око Браничева и 

Кучева. У тој повељи се каже да је босански бан Кулин зидао цркву када је 

„пленио кучевско загорје“. Из овога се да закључити да је Кучево постојало ко 

зна колико дуго, пре Кулинове повеље. 

Кучево није било само име за једно насеље већ и за читав крај (област), које се у 

средњем веку обично спомиње заједно са Браничевом. Помен таквог Кучева 

имамо у 13. веку у повељи мађарског краља Ладислава IV из 1273. године када 

је извесни Георгије именован за бана Браничева и Кучева. 

Браничево и Кучево је први пут потпало под власт српске државе у доба 

владавине Немањића – око 1290. године, а припојили су га краљеви Драгутин и 

Милутин после победе над бугарским одметницима/великашима (татарским 

властодршцима) браћом Дрмана и Куделина. 

Средином 14. века (1358. године) помен Кучева налазимо у писмима 

дубровачких трговаца, док већ у Горњачкој повељи кнеза Лазара из 1379. 

године наилазимо на Кучево, али додуше као Крушевица, и ту се бележи прво 

званично појављивање Крушевице под тим именом. 

И у турским летописима (бератима) спомиње се Кучево (нарочито у оном од 1. 

августа 1438. године када се каже „цар Мурат плени и попали Кучево и 

Браничево“). 
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Када је на Косову 1448. године потучена мађарска елитна војска коју је 

предводио Јан Хуњаци, помиње се да су те трупе прешле преко Дунава и кроз 

Браничево и Кучево стигле на Косово. 

Године 1480. деспот Ђурађ у својој хрисовуљи спомиње села око Кучева. 

Назив Крушевица задржаће се до касних година XIX века, а село Крушевица 

налазило се на месту данашњег Кучева. Према Владимировићевом рукопису, 

1733. године се спомиње и назив Горња Крушевица где се каже да село Горња 

Крушевица има 13 домова, да место није имало цркву па о празник на службу у 

Тумане су ишли... 

Дана 8. јула (по Јулијанском календару) 1882. године краљ Милан Први 

Обреновић доноси Указ да се село Горња Крушевица, седиште у срезу 

Звишком – округа Пожаревачког, прогласи варошицом, и да се то место од 

тада зове поново Кучево као некада. Овај се датум данас слави као Дан 

општине Кучево. 

 

 
2.2. Географски подаци 

                 
Општина Кучево налази се у југоисточном делу Браничевског округа и 

захвата крајње обронке Хомољских планина и Северног Кучаја са постепеним 

преласком у Стишку долину. Простире се на површини од 721 км/2. Просечна 

надморска висина целог подручја је 280 м, а највиши врх је Штубеј чија висина 

износи 940 м што општину Кучево сврстава у брдско планинску општину. 

Територију општине Кучево пресецају две значајне саобраћајнице: 

магистрални пут Београд-Пожаревац-Кучево-Мајданпек-Зајечар и железничка 

пруга Београд-Пожаревац-Кучево-Мајданпек-Прахово пристаниште. У току је 

реконструкција  железничке пруге Пожаревац-Кучево-Мајданпек што ће у 

великој мери побољшати повезаност наше општине са осталим окрузима и 

деловима републике. 

Граничи се са општинама Голубац, Велико Градиште, Петровац и 

Жагубица које припадају Браничевском округу и са општином Мајданпек која 

припада Борском округу. 

Општина Кучево има 26 насеља, а насеље Кучево је административни, 

привредни и културни центар истоимене општине. Удаљеност од Београда, 

главног града Србије је 130 км, а од Пожаревца 52 км. 

 

 

2.3. Демографски подаци 

 
Према попису из 2011.године у општини Кучево живи 15.516 становника 

од чега је 7.578  становника мушког пола  и 7.938 становника женског пола 

Општина обухвата 26 насељених места у којима првенствено живи 

сеоско становништво и то 74,6% од укупног броја становника. Највеће насеље је 

градско насеље Кучево које броји 3.944 становника, друго по величини је сеоско 

насеље Нересница које броји 1954 становника. 

Општина Кучево имала је највећи број становника у послератном 

периоду, од 1950. до 1980. године у периоду индустријализације и убрзаног 

развоја  када се број становника кретао око 30.000, да би од 1990. а посебно 
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после 2000. године забележили драстичан пад броја становника. Наведена 

појава проузрокована је одласком становништва на привремени рад у 

иностранство, а и у веће урбаније средине због смањења привредне активности 

и могућности за запошљавање.  

Историјат демографског кретања у општини Кучево и насељеним 

местима општине види се из доњих графикона који представљају преглед 

података из пописа становништва од 1948. године закључно са последњим 

пописом становништва 2011.године.  

 

 
 

График 1. Тренд промене броја становника у општини Кучево од 1948. -2011. 
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График 2.Тренд промене броја становника по насељеним местима општине 

Кучево од 1948.-2011.године. 

 

  

 Сама старосна структура становништва је уско повезана и са природним  

прираштајем становништва који је у нашој општини почев од 1961. до 1976. 

године био позитиван да би у наредним годинама постао негативан. Природни 

прираштај у општини Кучево 2010. године био је негативан и износио је -17,9%  

а што је случај и са целом Србијом. 

Према последњем попису становништва, образовна структура 

становника, старости 15 година и више, је следећа: без школске спреме  је 

5,58%, непотпуно основно образовање има  26,15% становништа,  завршену 

основну школу има 33,13%, завршену средњу школу има 31,53%,  док високо 

образовање има 2,68% становника. У оквиру  ОШ „Вељко Дугошевић“ из 

Турије постоји „Друга шанса“ која има верификацију за обављање 

функционалног основног образовања одраслих и обухвата образовање 

становништва без основног и са непотпуним основним образовањем без обзира 

на године старости.   

Забрињавајући је податак да деца предшколског и школског узраста  

(становништво до 15 година старости ) чине само 13,83% становништва, док  

33,39 % укупног броја становника има преко 60 година. 

 

 

У оквиру етничке структуре, 66,43% становниште се изјашњава да су 

Срби док се 25,31% становништва изјашњавају као Власи. Проценат Влаха у 

општини Кучево ( у односу на укупан број становника) је  већи него у осталим 

општинама Браничевског округа.  
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График 3: Етничка структура становништва у општини Кучево према попису из 

2011.године 
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2.4. Стање привреде и перспектива економског развоја 

 
Развој привреде у општини Кучево некада је пратило постојање базних 

ресурса, тако да су главни носиоци привредног развоја били ШИК „Слободан 

Јовић“ који се бавио узгојем шума и дрвно прерађивачком делатношћу и 

Комбинат креча, камена и кварца „Вељко Дугошевић“ Кучево ( који је 

2003.године  приватизован када је број запослених са 500 смањио на 60 радника 

колико данас ради у кинеској компанији која је сада власник бившег 

комбината). ШИК Кучево после неуспеле приватизације одлази у стечај и исти 

сада не ради. ТП „Звижд“ Кучево такође је приватизовано, а највећи број 

радника је остао без посла , што се односи и на Земљорадничку задругу „Пек“ 

Кучево. Све напред наведено довело је до тога да општина Кучево, по 

развијености,  буде сврстана у IV групу општина.  

Општина Кучево позната је по рудном богатству, посебно по 

племенитим металима чији потенцијали нису искоришћени као и по 

квалитетном камену. Експлоатацију и прераду камена врши предузеће „АБМ“ 

д.о.о. Кучево које запошљава 20-ак радника,  а у току су  преговари о довођењу 

инвеститора за експлоатацију кварца. 

Обзиром да је од укупне површине општине 50%  под шумама, тачније 

34.820 ха, то би требало искористити овај ресурс и развој привреде базирати на 

истом. Резану грађу и пелет производи MS „Woode group“ d.o.o. који упошљава 

10 радника. 

Производња минералне воде „Дубока“ обавља се у фабрици минералне 

воде „Анђелковић Ал“ у Нересници која је 2018. године обновила производњу ( 

фабрика је основана 2003.године, после тога је променила више власника и 

престала са радом) . 

У општини Кучево успешно послује  Јавно комунално предузећe Кучево, 

чији је оснивач сама општина Кучево. ЈКП Кучево регистровано је   за 

обављање делатности пружања услуга од општег интереса (снабдевање водом за 

пиће, управаљање комуналним отпадом, управљање гробљима, управљање 

пијацама, одвођење отпадних и атмосферских вода, одржавање улица и путева,  

управљање јавним паркиралиштима, обезбеђивање јавног осветљења, 

одржавање чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених 

површина, послови зоохигијене, услуге грејања као и санација, реконструкција 

и текуће одржавање тротоара, потпорних зидова и сл.) и запошљава 50-ак 

радника. 

Обзиром да 50% укупне површине општине заузима пољопривредно 

земљиште – оранице, пашњаци и ливаде то би, поред дрвне индустрије,  

пољопривреда са сточарством, у наредном периоду, требала да буде кључни 

фактор у развоју општине Кучево и то због свог природног потенцијала и 

незагађене животне средине. То сада није случај а разлози пада пољопривредне 

производње огледају се у неорганизованом и неконтролисаном пласману 

пољопривредних производа – непостојање откупа, застарела механизација и 

недовољна примена агротехничких мера. У 2018. години регистрована је 

задруга „Соаре“ која би уз Удружење пчелара и Удружење воћара која активно 

и успешно раде, подигли ниво пољопривредне производње, прерађивачке 

индустрије и проналажење тржишта за хомољски мед, сир, хомољско јагње, 

домаћу ракију и сличне производе. Овакав приступ пољопривреди и њеном 

развоју у руралним срединама знатно би повећао број сеоског становништва. 
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Једну од највећих могућности за развој општине представља туристички 

потенцијал који је изузетан и због тога се с правом очекује да туризам буде 

окосница за економски препород општине. Најзначајнији сегменти туристичке 

понуде наше општине су пећине Равништарка и Церемошња, историјски 

споменик „Краку лу Јордан“, летњиковац краља Александра I Карађорђевића у 

Нересници  уско повезано са традиционалним испирањем злата на реци Пек као 

и  специфична хидролошка појава „Потајница“ и низ других туристичких 

понуда. Све ово прате угоститељски објекти – хотел „Рудник“ и бројни 

ресторани са широком понудом традиционалних  јела Хомољског краја. Ако на 

то додамо фудбалски стадион који има два игралишта са травнатом подлогом 

изузетног квалитета као и једно са вештачком подлогом које омогућава играње 

и тренирање током целе године, спортску халу, полуолимпијски базен и 

теретану у саставу хотела, то Кучево може сврстати у једну од најбољих 

дестинација у оквиру спортског туризма а комплетну туристичку понуду 

изузетно и ствара могућности за отварање  нових радних места а самим тим и 

останком  младих у општини Кучево. 

 Главне слабости Општине Кучево представљају  дуготрајни процеси 

приватизације и стечаја друштвених предузећа, недовољно опремљена 

индустријска зона, неискоришћеност потенцијала сеоског подручја и друге уско 

повезане компоненте које утичу на смањење броја становника. 

Насупрот слабостима, треба истаћи да у складу са Локалном стратегијом 

одрживог развоја општине Кучево ово место има перспективу за развој 

пољопривреде, првенствено сточарства, за развој малих и средњих предузећа 

како у дрвној индустрији тако и осталих грана, за развој туризма што ће 

повећати број запослених и истовремено смањити број социјално угрожених 

породица. Напред наведено зауставило  би одлив млађе популације 

(првенствено у иностранство) свакако довело и до повећања броја становника . 

 

2.5. Локална традиција и установе културе, уметности и 

спорта 

 
 Општина Кучево је оснивач више јавних установа: Туристичке 

организације, Дома здравља Кучево, Центра за социјални рад за општину 

Кучево у чијем саставу је и Установа за старија и одрасла лица „Кучево“, 

Предшколска установа „Лане“ Кучево, Библиотеке „Никола Сикимић Максим“ 

Центар за културу „Вељко Дугошевић“ Кучево,  као и Домова културе у свим 

насељеним местима општине.  

 Центар за културу Кучево носилац је већине културних дешавања на 

подручју општине као што су: Смотра изворног народног стваралашта 

„Хомољски мотиви“ једна од најстаријих манифестација ове врсте у Србији,   

„Изворни дани Нереснице“, Фестифал „Труба Мирослава Милета Матушића“, 

„Омољанца“ у Церемошњи и Смотра дечјег изворног стваралаштва у Кучеву. 

Наведене манифестације имају за циљ прикупљање, чување, неговање и 

приказивање традиционалног културног богатства нашег народа кроз обичаје, 

игру, песму и свирку.. Треба напоменути и друга културна дешавања као што су 

Глумачки дани „Жанки у част“ у Раброву, ФЕСТЕФ у Кучеву, Смотра 

рецитатора и сл.  Скоро свако насељено место наше општине познато је по некој 

манифестцији: „Пасуљијада“ у Волују, „Гулашијада“ у Дубоки, „Кољешијада“ у 

Нересници, „Купусијада“ у Шевици и низ других манифестација. Велики број 
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манифестација резултат је културолошке и етничке различитости обзиром да на 

подручју општине Кучево вековима живи српско и влашко становништво. 

 У сваком насељеном месту општине Кучево постоји Дом културе у коме 

се одвија целокупан културни живот мештана. Општина издваја значајна 

средства за инвестиционо и текуће одржавање ових објеката. 

 Друштвени живот грађана наше општине огледа се у постојању великог 

броја удружења као што су: Ловачко удружење „Јелен“ са секцијама по 

насељеним местима, Удружење пчелара, Удружење воћара, „Ентузијасти 

Кучева, Удружење „За чист златоносни Пек“, Удружење „Златно Руно“ 

„Звишки акорди“, „Иван и његови клинци“, „Кораци наслеђа“и друга удружења 

која су активна и редовно узимају учешће у друштвеном животу општине.  

 На територији општине постоји велики број фудбалских клубова од 

којих значајно место заузима ФК „Звижд“ Кучево који обухвата децу 

предшколског и школског узраста као и женски рукометни клуб, шах клуб, 

тениски, атлетски и џудо клуб. У градском насељу Кучево постоји фудбалски 

стадион, терен са вештачком травом  и спортска хала, док у  сеоским насељима 

постоје спортска игралишта са пратећим објектима. За развој спорта издваја се 

10 % годишњег буџета. 
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3. Установе предшколског васпитања и образовања 
 

3.1. Историјски осврт на развој предшколског васпитања и 

образовања у општини Кучево 

 
Организовано припремање деце за полазак у школу реализује се од 

1976.године при основним школама на територији општине Кучево. У децембру 

1982.године Самоуправна интересна заједница дечје заштите Кучево оснива 

радну организацију Дечју установу-вртић у Кучеву. Дана 02.фебруара 

1983.године Секретаријат за општу управу и друштвене делатности Скупштине 

општине Кучево доноси решење да су испуњени прописани услови да дечији 

вртић „Лане“ у Кучеву може обављати делатност предшколског васпитања и 

образовања. Назив Установе се кроз године мењао ради усклађивања са 

променама у прописима, тако да је данашњи назив Предшколска установа 

„Лане“ Кучево. По оснивању Дечји вртић „Лане“ имао је седморо запослених и 

децу распоређену у две васпитне групе. Током ових 35 година Установа је 

расла, тако да данас 42 запослена радника на неодређено време обављају своју 

делатност са децом распоређеном у 11 група и 3 објекта.  

 
 

3.2. Приказ мреже јавних предшколских установа 

 
 Мрежу предшколских установа на територији општине Кучево чини 

једна  предшколска установа под називом  

Предшколска установа „Лане“ Кучево 

 Постојећа мрежа предшколских установа утврђена је Одлуком о броју 

предшколских установа у свом седишту и ван седишта у издвојеном објекту-

одељењу („Сл.гласник општине Кучево, број 15/2011) и Одлуком о измени и 

допуни Одлуке о броју предшколских установа у свом седишту и ван седишта у 

издвојеном објекту-одељењу („Сл.гласник општине Кучево, број 5/2014) истом 

се утврђује број и просторни распоред предшколских установа на подручју 

општине Кучево.  

 У складу са потребама за потпунији обухват деце одговарајућег узраста 

реализација припремно предшколског програма организује се преко 

Предшколске установе „Лане“ из Кучева  и то у следећим објектима: 

- Објекат „Сунце“ – ул.Браће Ивковића бр.2 у Кучеву 

- Објекат „Маслачак“ – ул.Жике Поповића бр.68 у Кучеву 

- Објекат „Цврчак“ – ул. Светог Саве бр. 30 у Раброву  

Основна делатност предшколске установе је васпитање, образовање, нега и 

превентивна здравствена заштита деце узраста од годину дана до поласка у 

школу. Пратеће активности су адекватна исхрана, дневни одмор и укључивање 

и подршка деци из осетљивих група. Важан чинилац остваривања циљева у раду  

Установе представља сарадња са породицом детета и релевантним установама 

које обављају делатности у области образовања, здравствене и социјалне 

заштите, као и другим стручним установама и локалном самоуправом. 

Програм рада установе остварује се у једанаест васпитних група деце 

узраста од једне године старости до поласка у школу. На реализацији 
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програмских задатака ангажовано је дванаест васпитача и осам медицинских 

сестара-васпитача који су распоређени у три објекта. 

У објекту “Сунце” у улици Браће Ивковић бр.2, где је ангажовано  шест 

васпитача у три васпитне групе (млађа, средња и мешовита старија-припремно 

предшколски програм) и четири медицинске сестре – васпитача у две јаслене 

групе (млађа и мешовита);  

У објекту “Маслачак” у улици Жике Поповића бр. 68 ангажовано је 

четири васпитача у две васпитне групе (мешовита и старија- припремно 

предшколски програм) и две медицинске сестре у мешовитој јасленој групи. 

У објекту “Цврчак” у простору основне школе “Милутин Миланковић” у 

Раброву-ангажовано је двоје васпитача у једној мешовитој васпитној групи и 

две медициске сестре-васпитача за рад у мешовитој јасленој групи. 

 

Преглед кадровске структуре дат је у табели 1. 

РЕДНИ 

БРОЈ 

ПРОФИЛ СТРУЧНОСТИ И 

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА 

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 

ПРЕМА ТРЕНУТНО 

ВАЖЕЋЕМ 

ПРАВИЛНИКУ О 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

ПОСЛОВА 

1.  Директор 1  

2.  Секретар  1  

3.  Стручни сарадник – педагог 1  

4.  Сарадник  1 

5.  Сарадник за превентивну 

здравствену заштиту 

1  

6.  Медицинска сестра – васпитач 8  

7.  Васпитач 12  

8.  Административни и 

финансијски послови 

2  

9.  Припремање хране – кувари 3  

10.  Сервирање хране 2  

11.  Одржавање хигијене, техничар 

одржавања одеће 

7 + 1 

12.  Технички послови 2  

13.  Магационер 1  

 УКУПНО: 42+1 

 

Васпитно – образовни рад у Установи реализује се по моделу А, 

отвореном систему васпитања и образовања, чије је полазиште дете као 

динамична и недељива личност.  У Установи су током 35 година реализовани 

различити пројекти: „Дечји вртић као породични центар“, „Подстицање дечјег 

самопоштовања путем кооперативне комуникације“, „Чувари осмеха“... На 

основу неких од поменутих пројеката конструисане су Опште основе 

предшколског васпитања и образовања за модел А. Установа редовно учествује 

на стручним скуповима свих стручних удружења. Запослени у установи нису 

успешни као професионалци само на локалу, већ и шире, што потврђују награде 

за Нај медицинску сестру предшколских установа Србије, коју је за Установу 
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2008. године добила медицинска сестра - васпитач Снежана Ђорђевић а за 2015. 

Милина Петровић. 

Васпитачи и деца редовно учествују на различитим дечјим 

манифестацијама: Фестивал музичког стваралаштва деце и васпитача „Цврчак“ 

у Смедереву, Дечје регионалне пролећне игре у Петровцу на Млави, Фестивал 

дечјих драмских радости „Дедар“ у Смедереву, Фестивал традиционалних игара 

и модерног плеса у Пожаревцу, „Сјај у оку“ Божевац, Општинска смотра дечјег 

народног стваралаштва у оквиру манифестације „Хомољски мотиви“, 

различитим ликовним конкурсима... А локална самоуправа је поносна  зато што  

деца са својим васпитачима врло често освајају награде. 

Добром функционисању Установе највише је допринела успешна 

сарадња са Локалном самоуправом Општине Кучево која је и њен оснивач и 

финансијер. Поред  Локалне самоуправе  Установа има и завидну сарадњу са 

свим релевантним установама, предузећима и организацијама у окружењу. 

Активно учешће родитеља у свим дешавањима која Установа организује јесте 

још једна од ствари којом се и Установа и локална самоуправа могу похвалити, 

тако да деца и васпитачи редовно узимају учећше у дешавањима која се 

организују у окружењу. 

Од марта 2019.године наша установа је у пројекту СУПЕР који је 

покренуло Министарство просвете, науке и технолошког развоја-Подршка 

реформи система предшколског васпитања и образовања којим је обухваћено 50 

општина наше Републике, међу њима је и наша Општина и Предшколска 

установа. Стручни сарадник је прошао две обука, а васпитачи једну за примену 

нових Општих основа-Године узлета. У септембру 2022. године планирано је да 

наша установа уђе у нови систем рада са децом, по новим Општим основама. У 

току наредне две радне године-2020-2021. и 2021-2022. планирамо да у нашу 

установу полако уводимо новине и прилагођавамо рад установе, васпитно-

образовни рад новим Општим основама. Тако да ће рад Установе бити усклађен 

и вреднован у складу са пројектом СУПЕР и Годинама узлета са циљем 

унапређувања рада Установе. 

 

 

3.3. Просторни распоред предшколских установа 

 
Предшколска установа „Лане“ из Кучева је једина предшколска установа на 

територији општине Кучево. Седиште се налази у насељеном месту Кучево. У 

Кучеву постоје два објекта у којима су смештена деца предшколског узраста и 

то објекат „Сунце“ и објекат „Маслачак“ док се објекат „Цврчак“ налази у 

простору основне школе „Милутин Миланковић“ у Раброву.  Објекат у Раброву 

је удаљен од седишта предшколске установе у Кучеву 22 км.  

 

3.4. Уписна подручја 

 
  У Предшколску установу „Лане“ у Кучеву која рад реализује у своја два 

објекта у Кучеву и објекту у Раброву  уписују  и бораве деца са пребивалиштем 

на територији општине Кучево. Поред деце са пребивалиштем на територији 

општине Кучево, у објекту у Раброву бораве деца са територија других општина 

и то: општине Голубац, Велико Градиште и Мало Црниће. 
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3.5. Анализа кретања броја деце и група у тренутно важећој 

мрежи предшколских установа 
 

Анализирајући кретање броја деце и васпитних група у претходном 

периоду од 5 година  може се закључити да је дошло до повећања броја деце а 

самим тим и васпитних група. Изузетак је радна 2017/18. када је дошло до 

незнатног смањења броја деце, а што није утицало на смањење васпитних група. 

Разлог повећања броја деце је почетак рада издвојеног одељења – објекта у 

Раброву. 

 

Бројно стање деце по групама радне 2020-21.године  

ОБЈЕКТИ ЈАСЛЕНЕ ГРУПЕ ВАСПИТНЕ 

ГРУПЕ 

ПРИПРЕМНО 

ПРЕДШКОЛСКИ 

ПРОГРАМ(МЕШ

ОВИТА 

СТАРИЈА) 

УКУПН

О 

“Сунце” Млађа Мешовита  Млађа Средња 

 

22 89 

12 16 20 19 

“Маслачак” Мешовита Мешовита Четворо- 

часовни 

Цело

дн. 

(меш

ов. 

стари

ја) 

49 

14 20 5 10 

“Цврчак” Мешовита  

 

Мешовита  / 17 

5 12 

Укупно 47 71 37 155 

 

3.6. Просторни и кадровски капацитети предшколске установе 
  

 Установа своју делатност реализује у три наведена објекта и то: објекат 

“Сунце” – централни објекат Установе, објекат “Маслачак” у Кучеву и објекат 

“Цврчак”у Раброву. 

Два објекта су наменски грађена, док се трећи објекат налази у адаптираном 

простору основне школе “Милутин Миланковић” у Раброву. У сваком објекту 

постоји кухињски блок, у којима се за рад у једној смени припремају оброци 

(доручак, ужина и ручак).  

Површина објекта “Сунце” је 1050м2 са површином дворишта од 49,76 ари и 

овај објекат се налази у улици Браће Ивковић бр.2. У објекту има пет радних 

соба, хол, пет канцеларија, магацин, кухињски блок и вешерај. 

Објекат “Маслачак” који се налази у улици Жике Поповића бр.68 

наменски је саграђен још давне 1976. године. Његова површина је 676м², а 

површина дворишта је око 2 ара. У објекту постоје три радне собе, фискултурна 

сала, кухиња, магацин и вешерај. 
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Почевши од радне 2014.-2015. године Установа је започела са радом са 

још две групе чији се рад одвија у адаптирановм простору Основне школе 

“Милутин Миланковић” у Раброву.  Површина објекта “Цврчак” (део који 

користи наша Установа) је 222 м² док је површина дворишта 1,4 ha. У објекту 

“Цврчак” у простору основне школе “Милутин Миланковић” у Раброву 

Установа користи две радне собе, један санитарни чвор за децу, један за 

одрасле, канцеларију васпитача, вешерај, магацин и део кухиње у склопу 

школске кухиње. Све просторије које користи наша Установа су наменски 

адаптиране и опремљене новим намештајем. 

Сва три објекта Предшколске установе “Лане” су потпуно функционални 

и пружају најоптималније услове за рад, омогућавајући реализацију свих 

задатака који се постављају пред васпитно – образовне раднике Установе. Сва 

три објека поседују дворишта опремљена играчкама и справама за децу. 

У сва три објекта наше Установе заступљен је дидактички и игровни 

материјал за рад са децом, као и материјал за рад и функционисање сваке 

службе која постоји у Установи. Установа контиуирано обнавља и осавремењује 

опрему и материјале за рад свих служби. Објекти у саставу Установе садрже 

одговарајуће просторије, двориште и стандардну опрему за живот и рад деце. У 

двориштима објеката „Маслачак“ и „Цврчак“ су 2018. године постављене нове 

справе за игру деце. 

Ради побољшавања услова за боравак деце у току 2014. и 2015. године 

извршена је реконструкција објекта „Сунце“ Предшколске установе „Лане“ 

Кучево. У оквиру наведене реконструкције замењена је дотрајала дрвена 

столарија и постављена нова пластифицирана ПВЦ столарија са трокоморним 

прозорима. Постављена је изолација спољних зидова и урађена нова фасада. 

У току 2018. године у објекту „Сунце“ замењени су дотрајали котлови и 

постављени нови. Средства за набавку и уградњу нових котлова, као и 

демонтажу постојећих, обезбеђена на јавном конкурсу Владе Републике Србије 

који је спровело Министарство правде Републике Србије. 

 

У наредном прериоду планирају се следећи већи радиви: 

- На објекту „Сунце“ наше установе замена крова, реконструкција 

тераса поред дечијих соба, реконструкција темељних зидова и 

прилазних стаза; 

- На објекту „Маслачак“ постављање изолације са израдом фасаде на 

објекту; 

- У објекту „Цврчак“ се планира преузимање и уређивање још једне 

учионице која би се корстила као фискултурна сала.  

- Постављање квалитетније ограде око дворишта сва три објекта. 

Табела бр.2-приказ година изградње објеката и површине дворишта 

објектата:  

ПУ „Лане“  

Кучево 

Година изградње 

и доградње 

Површина унутрашњег 

простора 

Објекат „Сунце“ 1983. 1050 м/2 
Објекат „Маслачак“ 1976. 676 м/2 

Објекат „Цврчак“  Изграђ. шк. зграда 1983. 

Адапт.простор за вртић           

2014. 

222 м/2 
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3.7. План развоја мреже предшколских установа 

 
Број деце и број група по годинама дат је у табели бр.3.: 

Радна година Број деце Број група 

2000/01 172 5 

2001/02 167 5 

2002/03 152 5 

2003/04 154 6 

2004/05 221 9 

2005/06 188 9 

2006/07 191 9 

2007/08 177 9 

2008/09 153 9 

2009/10 148 9 

2010/11 147 9 

2011/12 137 9 

2012/13 134 9 

2013/14 145 9 

2014/15 163 11 

2015/16 175 11 

2016/17 177 11 

2017/18 162 11 

2018/19 177 11 

2019/20 166 11 

2020/21 155 11 
Напомена: од радне 2014/15 године отворен је објекат у Раброву што је 

довело до повећања броја деце и група. 

На територији општине Кучево, све основне школе, имају формиране 

групе припремно предшколског програма при основним школама које су 

верификоване за обављање припремно предшколског програма. Ова чињеница 

указује на то да је број деце у предшколској установи мањи од реалног стања, 

али је чињеница да су сва деца обухваћена припремно предшколским 

програмом и да им је исти доступан у месту пребивалишта, односно боравишта.  
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4. Усклађивање Акта о мрежи предшколских установа на 

подрчју Општине Кучево са  Стратегијом развоја 

предшколског васпитања и образовања Општине Кучево 

 
Критирејуми за креирање Акта о оптимализацији мреже јавних 

предшколских установа су: 

✓ 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 

✓ Исказане потребе породица за програмима предшколског васпитања и 

образовања, у различитом трајању (у целодневном, полудневном и 

вишедневном трајању) и другим облицима рада и услуга 

✓ 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 

 

Критеријуми доступности: 

➢ Расположивост се односи на то са којим капацитетима предшколска 

установа располаже, у којој су мери они искоришћени, као и на могућности за 

проширење капацитета у циљу повећања обухвата ПВО деце узраста 3 до 5,5 

година  

➢ Приступачност се односи на начине (стратегије, мере, процедуре) којима се 

у предшколској установи ублажавају последица социо-економских разлика , тј. 

обезбеђује да програми буду приуштиви и породицама из социјално осетљивих 

група;  

➢ Доступност се односи на то како предшколска установа креира могућности и 

подржава породице из осетљивих група да превазиђу баријере које могу бити 

отежавајуће не само за приступ, него и останак у институцији;  

➢ Корисност се односи на усклађивање подршке породицама коју обезбеђује 

предшколска установа са потребама деце и родитеља;  

➢ Разумљивост односи се на начине којима предшколска установа успоставља 

дијалог са породицама, посебно са оним из осетљивих група, али и са 

институцијама чија је надлежност да брину о деци и породицама. 

На основу наведених критеријума доступности сачињена је Стратегија 

развоја система предшколског васпитања и образовања на територији Општине 

Кучево са којом је усклађен и овај документ – Елаборат за припрему Акта о 

мрежи предшколских установа на подручју Општине Кучево. 
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Ресурси који помажу су:  

Ресурси ПУ “Лане” Кучево: 

• Стручни кадар за рад са децом; 

• Стручни кадар за све службе у Установи; 

• Сваки објекат има двориште; 

Снаге ПУ “Лане” Кучево: 

• Стручни кадар за рад са децом; 

• Спремност запослених за унапређивањем својих знања и компетенција; 

• Квалитетан васпитно-образовни рад са децом; 

Окружење:  

• Природни ресурси (река Пек, пећине Церемошња и Равништарка, бројне 

шуме,...); 

• Сарадња са родитељима; 

• Квалитетна сарадња са локалном самоуправом Општине Кучево, као и са 

предузећима и организацијама на територији Општине Кучево; 

 

 

5. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ СТРАТЕГИЈЕ 

 

5.1. Мисија 
 

Ми смо општина  која уважава потребе деце и родитеља, ствара 

подстицајну средину за рани раст и развој деце и негује толеранцију, 

заједништво и традицију. Тежимо томе да свој деци обезбедимо равноправно 

здраво одрастање, остваривањем права на квалитетно васпитање и образовање 

кроз учешће у различитим програмима предшколског васпитања и образовања, 

који се развијају у партнерству релевантних установа и институција, уз 

уважавање потреба деце и породице. 

Унапређивање квалитета живота деце предшколског узраста и њихових 

породица има за циљ  повећање наталитета на територији Општине Кучево и 

смањење одласка младих породица у веће градове и друге земље. 

 

5.2. Визија 
 

У наредних пет година желимо да постанемо општина у којој влада 

систематска и стручна организација ПВО. Систем предшколског васпитања и 

образовања се реализује кроз обиље садржаја у функционалном, удобном и 

добро опремљеном простору. Све ово ће нам омогућити да у будућности будемо 

општина која обезбеђује професионалан и здрав однос према деци, запосленима, 

родитељима и окружењу.  Наш рад биће заснован на сазнањима да је за развој 

деце, будућих људи, најбитније квалитетно и једнако доступно васпитање и 

образовање деце предшколског узраста. 
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5.3. Општи циљ, специфични циљеви, мере и активности 
 

Табеларни приказ циљева: 

ОПШТИ ЦИЉ 

Повећати обухват деце предшколског узраста а посебно деце из осетљивих 

група и омогућити доступност квалитетног васпитања и образовања деце у 

складу са потребама и специфичностима породице уз подршку локалне 

заједнице.  

 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: 1 ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА ДЕЦЕ УЗРАСТА ОД 3 ДО 5,5 

ГОДИНА СИСТЕМОМ ПВО 

МЕРА 1.1: Успостављање система прикупљања и управљања подацима о деци 

предшколског узраста и формирање заједничке базе података 

МЕРА 1.2: Подизање свести стручне и шире јавности о значају раног развоја и 

учења деце и укључивање деце у систем ПВО 

МЕРА 1.3: Проширивање мреже предшколске установе за децу узраста од 3 до 

5,5 година на територији општине Кучево 

 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: 2 УНАПРЕДИТИ КВАЛИТЕТ УСЛУГА ЗА ДЕЦУ 

ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 

МЕРА 2.1: Унапређивање компетенција запослених у ПУ „Лане“ Кучево за реализацију 

квалитетних програма ПВО 

МЕРА 2.2: Проширивање програмске понуде ПВО према потребама деце и породице у 

Општини Кучево 

МЕРА 2.3: Осавремењавање међусекторске сарадње на локалу у Општини Кучево у 

области ПВО 

 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: 3 ВЕЋА ПАРТИЦИПАЦИЈА РОДИТЕЉА У ПОЛИТИКАМА И 

ПРАКСИ ЗА ДЕЦУ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 

МЕРА 3.1: Оснаживање родитеља на нивоу Општине Кучево за подршку ПВО 

 

 

 

 

5.4. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ           

ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА  ОПШТИНЕ КУЧЕВО 

У ПЕРИОДУ ОД 2020. ДО 2025.ГОДИНЕ 
 

Акциони план представља петогодишњи оквир имплементације 

Стратегије. Дефинисан је тако да олакша  реализацију, праћење, и отворен  за 

ревидирање и прилагођавање. Даје оквир за спровођење мера  и активности. У 

наредним табелама представљени су специфични циљеви и мере предвиђени 

Стратегијом развоја предшколског система васпитања и образовања на нивоу 

територије Општине Кучево за период од 2020-2025.године. 
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6. МЕРЕ И АКТИВНОСТИ 

6.1. СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ1. 

Повећати обухват деце узраста од 3 ДО 5,5 година системом ПВО 
МЕРА 1.1 РЕЗУЛТАТ  АКТИВНОСТИ ИИНДИКАТОРИ ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА 

ПАРТНЕРСКА 

ИНСТИТУЦИЈА 

 

 

 

 

Успостављање система 

прикупљања и 

управљање подацима о 

деци предшколског 

узраста и формирање 

заједничке базе 

података 

 

 

 

 

Локална 

самоуправа има 

релевантне податке 

о деци 

предшколског 

узраста и управља 

њима у циљу 

оптимизације 

система ПВО  

1.1.1 

Успостављање 

механизама за 

прикупљање и 

управљање 

подацима о деци  

Успостављена 

функционална 

база података о 

деци на 

територији 

Општине Кучево и 

унос и редовно 

ажурирање 

података о деци у 

инструмент- веб 

апликацију 

Општинска управа 

Кучево-друштвена 

брига о деци и Дом 

здравља Кучево 

Дом здравља, 

Центар за 

социјални рад, 

Матична служба, 

Школска управа 

Пожаревац 

1.1.2 

Усклађене 

политике уписа 

деце у систем 

ПВО, са 

националним 

стратешким 

оквиром  

Дефинисани 

механизми и 

процедуре за упис 

деце узраста 3 до 

5.5 година из 

насељених места у 

систем ПВО  

Општинска управа 

Кучево-друштвена 

брига о деци и ПУ 

„Лане“ Кучево 

Месне заједнице, 

ПУ „Лане“ Кучево, 

Школска управа 

Пожаревац 
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МЕРА 1.2 РЕЗУЛТАТ  АКТИВНОСТИ ИИНДИКАТОРИ ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА 

ПАРТНЕРСКА 

ИНСТИТУЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

Подизање свести 

стручне и шире јавности 

о значају раног раста и 

развоја деце и 

укључивање деце у 

систем ПВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шира и стручна 

јавност препознаје 

значај укључивања 

у ПВО деце узраста 

од 3 до 5.5 година  

 

1.2.1 

Организовање 

информативно 

едукативних 

кампања, трибина 

и других 

промотивних 

активности на 

којима се 

промовише значај 

раног развоја, 

учења деце и 

укључивања у  

ПВО 

Реализоване 

трибине, кампање; 

објављени 

садржаји у 

електорнским и 

штампаним 

медијима;  

израђен и 

дистрибуиран 

промотивни 

материјал, 

брошуре;  

Општина Кучево ПУ„Лане“ Кучево 

ЦИП центар 

Основне школе, 

Дом здравља 

Кучево  

Центар за културу 

Кучево,  

Библиотека Кучево  

1.2.2 

Организовање 

радионица за 

родитеље и децу 

(спортске, 

креативне, 

истраживачке..) 

која нису 

обухваћена ПВО 

Материјали са 

реализованих 

радионица са 

подацима о броју 

деце, родитеља и 

институција које 

су биле укључене 

у реализацију 

истих  

ПУ „Лане“ Кучево Основне школе, 

Дом здравља 

Кучево, Центар за 

културу Кучево, 

Библиотека Кучево 

1.2.3 

Информисање 

јавности о 

актуелностима и 

активностима на 

укључивању у 

Медији који су 

укључени у 

реализацију 

промоције раног 

раста и развоја, 

као и укључивања 

Општина Кучево и 

ПУ „Лане“ Кучево 

Штампани и 

електрониски 

медији на 

територији 

Општине Кучево 
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области ПВО  деце у систем 

ПВО,  веб 

страница ПУ и 

Општине Кучево и 

друштвене мреже, 

бројне  

брошуре, 

плакати,...  

 

 
МЕРА 1.3 РЕЗУЛТАТ  АКТИВНОСТИ ИИНДИКАТОРИ ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА 

ПАРТНЕРСКА 

ИНСТИТУЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проширивање мреже 

ПУ за децу узраста од 3-

5,5 година на територији 

Општине Кучево  

 

 

 

 

 

 

ПУ кроз различите  

програме и облике 

рада са децом и 

породицом 

доприноси 

повећању обухвата 

деце ПВО, посебно 

деце из сеоских 

средина  

 

1.3.1 

Мапирање 

насељених места у 

којима деца нису 

обухваћена 

програмима ПВО  

Успостављена 

функционална 

база података о 

деци на 

територији 

Општине 

Кучево(мапирана 

места) 

Општинска управа 

Кучево и ПУ „Лане“ 

Кучево 

Матична служба, 

Основне школе, 

Дом здравља 

Кучево,  

Месна заједница, 

ПУ „Лане“ Кучево 

1.3.2 

Мапирање и 

адаптација 

простора у граду и 

насељеним 

местима за 

реализацију 

програма ПВО у 

школама, 

МЗ,установама 

културе и др.  

Адаптирани  и 

опремљени 

простори који се 

користе за ПВО  

у насељеним 

местима, 

реализују се 

различити 

програми  за децу 

узраста од 3 до 5,5 

година  

Општинска управа 

Кучево и ПУ „Лане“ 

Кучево 

Матична служба, 

Основне школе 

1.3.3 Испитане потребе Општинска управа Месна заједница, 
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Планирање и 

реализовање 

различитих 

програма и облика 

рада ПУ за децу и 

родитеље 

засновано на 

испитаним 

потребама и 

ресурсима у 

заједници  

деце и родитеља 

за различите 

програме и облике 

рада ПВО  

Кучево и ПУ „Лане“ 

Кучево 

Центар за културу 

Кучево, 

Библиотека 

Кучево, Спортски 

савез Кучева; 
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6.2. СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ 2. 

Унапредити квалитет услуга за децу предшколског узраста. 
МЕРА 2.1 РЕЗУЛТАТ  АКТИВНОСТИ ИИНДИКАТОРИ ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА 

ПАРТНЕРСКА 

ИНСТИТУЦИЈА 

Унапређивање 

компетенција 

запослених у ПУ „Лане“ 

Кучево за реализацију 

квалитетних програма 

ПВО 

Компетенције 

запослених у ПУ 

унапређене у скаду 

са савременим 

теоријским 

концептима и 

препознатим 

приоритетима као 

одговор на захтеве 

праксе  

 

2.1.1 

Дефинисање 

приоритета у 

области стручног 

усавршавања 

Анализа потреба 

васпитача, 

сарадника, 

стручног 

сарадника за 

стручним 

усавршавањем 

Општинска управа и 

ПУ „Лане“ Кучево 

Школска управа 

Пожаревац, 

Министарство 

просвете, науке и 

технолошког 

развоја, Европска 

Унија, CIP centar  

2.1.2 

Организовање 

различитих 

облика стручног 

усавршавања за 

реализацију за 

унапређивање 

компетенција 

васпитача  

Реализовани 

различити облици 

и програми 

стручног 

усавршавања  

Општинска управа и 

ПУ „Лане“ Кучево 

Школска управа 

Пожаревац, 

Стручна удружења, 

активи,  

Министарство 

просвете, науке и 

технолошког 

развоја, Европска 

Унија, CIP centar 
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МЕРА2. 2 РЕЗУЛТАТ  АКТИВНОСТИ ИИНДИКАТОРИ ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА 

ПАРТНЕРСКА 

ИНСТИТУЦИЈА 

Проширивање 

програмске понуде ПВО 

према потребама деце и 

породице у Општини 

Кучево 

Предшколска 

установа у својој 

понуди развија 

различите облике и 

програме по 

облику, трајању и 

опредељењима 

 

2.2.1 

Анализа постојеће 

праксе и 

дефинисање 

предлога за 

унапређивање 

програмске 

понуде  

Различити 

програми и 

облици рада који 

су 

понуђени/остваре

ни 

Општинска управа и 

ПУ „Лане“ Кучево 

Школска управа 

Пожаревац, Центар 

за културу Кучево, 

Библиотека 

Кучево, Спотрски 

савез Кучева; 

2.2.2 

Формирање цене 

за кратке и 

полудневне 

програме 

Дефинисани 

критеријуми и 

цене за 

полудневне и 

кратке програме  

Општинска управа и 

ПУ „Лане“ Кучево 

Школска управа 

Пожаревац,  
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МЕРА 2.3 РЕЗУЛТАТ  АКТИВНОСТИ ИИНДИКАТОРИ ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА 

ПАРТНЕРСКА 

ИНСТИТУЦИЈА 

Осавремењавање 

међусекторске сарадње 

на локалу у Општини 

Кучево у области ПВО 

Кроз интерсекторку 

сарадњу унапређене 

су услуге за децу и 

породицу на 

територији 

Општине Кучево 

2.3.1 

Повезивање 

установа из 

различитих 

сектора у локалној 

заједници у 

обезбеђивању 

подршке деци и 

породицама 

Дефинисање 

области и 

процедура 

сарадње 

Општинска управа  

и ПУ „Лане“ Кучево 

Центар за културу 

Кучево, 

Библиотека 

Кучево, Спотрски 

савез Кучева, 

Основна школа 

2.3.2 

Планирање и 

развој 

интегрисаних 

програма и услуга 

у складу са 

потребама деце и 

породице (ПВО, 

здравствена 

заштита, 

социјална 

заштита) 

Потписани 

уговори о сарадњи 

између 

релевантних 

партнера за 

унапређење ПВО 

 

Општинска управа и 

ПУ „Лане“ Кучево 

 

 

Центар за културу 

Кучево, 

Библиотека 

Кучево, Спортски 

савез Кучева 
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6.3. СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ 3. 

Већа партиципација родитеља у политикама и пракси за децу предшколског узраста 
МЕРА 3 

 

РЕЗУЛТАТ  АКТИВНОСТИ ИИНДИКАТОРИ ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА 

ПАРТНЕРСКА 

ИНСТИТУЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оснаживање родитеља 

на нивоу Општине 

Кучево за подршку ПВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родитељи покрећу 

иницијативе и 

активно учествују  

у доношењу одлука 

које се односе на 

децу предшколског 

узраста 

 

3.1. 

Организовање 

едукативних 

радионица и 

дискусионих 

група за родитеље 

за партиципацију 

у планирању и 

реализацији 

активности у ПУ 

„Лане“ Кучево 

Реализоване 

радионице и 

едукације за 

родитеље 

Општинска управа и 

ПУ „Лане“ Кучево 

Дом здравља 

Кучево, Центар за 

културу Кучево, 

Библиотека 

Кучево, Спортски 

савез Кучево, 

Еминентни 

стручњаци из 

појединих области 

3.2. 

Подстицање и 

иницијатива 

родитеља за 

учешће и 

одлучивање у ПУ 

„Лане“ Кучево, са 

посебним 

акцентом на 

родитеље из 

осетљивих група 

Покренути разни 

клубови, 

реализоване 

радионице за 

оснаживање 

родитеља  

Општинска управа и 

ПУ „Лане“ Кучево 

Центар за културу 

Кучево, 

Библиотека 

Кучево, Спортски 

савез Кучева 

3.3. 

Обезбеђивање 

стручњака за рад 

са децом – 

логопед 

Обезбеђени 

стручњаци 

Општинска управа 

Кучево и ПУ „Лане“ 

Кучево 

Дом здравља 

Кучево,  

Основна школа 

3.4. Реализоване Општинска управа Дом здравља 
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Обезебеђивање 

средстава за 

реализацију 

подршке 

препоручене од 

стране ИРК 

подршке и 

обезебеђени 

стручњаци за рад 

са децом којој је 

потребна подршка 

Кучево и ПУ „Лане“ 

Кучево 

Кучево 
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7. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА , ПРАЋЕЊЕ И КОНТРОЛА 

 

7.1. Имплементација и примена стратегије 

 
             Општина Кучево је, носилац активности израде Стратегије за унапређивање 

предшколског васпитања и образовања у периоду од 2020. до 2025. године. У изради 

овог стратешког документа учествовали су чланови Радне групе коју је формирао 

председник општине Кучево у сарадњи са предшколском установом, Основним 

школама и представницима других институција у нашој локалној заједници. Ова 

стратегија представља оквир за реализацију планираних активности помоћу којих ће се 

унапредити предшколско васпитање и образовање на територији Општине Кучево. 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја покренуло је пројекат 

Подршка реформи система предшколског васпитања и образовања-СУПЕР којим је 

обухваћено 50 општина наше Републике, међу њима је и наша Општина и 

Предшколска установа. Рад Установе ће бити усклађен и вреднован у складу са 

пројектом СУПЕР са циљем унапређивања рада Установе. Кроз пројекат биће 

реализоване различите обуке, тако да ће директорка, стручни сарадник, мед.сестре-

васпитачи и васпитачи усавршавати и унапређивати свој рад и рад Установе.  

Кроз пројекат Инклузивно предшколско васпитање и обаразовање, који је 

блиско повезан са пројектом СУПЕР, ради се на укључивању што већег обухвата деце 

системом ПВО, са посебним освртом на повећање обухвата деце системом ПВО из 

осетљивих група. Општина Кучево припада 4 групи развијености региона и јединица 

локалне самоуправе, и у складу са тиме желимо да родитељима укажемо на значај 

раног развоја и укључивања деце у систем ПВО од најранијег узраста.  

Предшколска установа „Лане“  Кучево, је у обавези да 01.09.2022. године свој 

рад у потпуности отпочне по новим Општим основама предшколсгог васпитања и 

образовања - Године узлета. Радна група Општине Кучево која је укључена у пројекат 

СУПЕР већ је предузела одређене кораке ради повећаног обухвата деце системом 

ПВО. Прикупљени су подаци о броју деце по насељеним местима, снимљено је стање 

просторних капацитета основних школа на територији Општине Кучево у којима би 

могао да се реализује програм предшколског система васпитања и образовања 

реконструкцијом или доградњом истих. Једна од идеја је и да се прошири делатност 

Предшколске установе „Лане“ Кучево неким од различитих облика и  програма рада са 

децом, који би се одржавали у граду Кучеву, просторима који су за сада 

неискоришћени, а којима би била обухваћена деца која нису тренутно обухваћена 

системо ПВО.  

Пројекат Инклузивно предшколско васпитање и образовање има три 

компоненте и грант компоненту. Компонента 2 овог пројекта је унапређивање 

квалитета инклузивног предшколског васпитања и образовања. Док је циљ ове 

компоненте успостављање темеља за квалитетан предшколски систем који 

карактерише холистички приступ у подржавању физичког, емоционалног, когнитивног 

развоја и добробити детета. Подразумевајући: 

➢ подршку спровођењу нових Основа програма предшколског васпитања и 

образовања; 

➢ развој и јачање мреже практичара у предшколском сектору, одн. PAN (Preschool 

Assistance Network); 

➢ унапређивање образовања и стручног усавршавања васпитача и руководилаца 

предшколских установа; 
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➢ унапређивање праћења и вредновања предшколског васпитања и образовања 

ради бољег доношења одлука (побољшање информационог система у области 

предшколског васпитања и образовања, успостављање веза за размену података 

са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и 

Министарством здравља, унапређивање система за процену квалитета 

предшколског васпитања и образовања, техничка помоћ за развијање стратегија 

за проширење и регулисање пружања услуга предшколског васпитања и 

образовања). 

На овај начин ће се унапредити квалитет пружених услуга у предшколским 

групама и у систему, што би се затим пренело на бољи развој деце, укључујући децу из 

осетљивих група. 

Општина Кучево  ће се и у наредном периоду залагати да, спознајући потребе 

сеоског становништва, обезбеди доступност предшколског васпитања свој деци са 

територије општине Кучево формирањем јаслених и васпитних група и у сеоским 

срединама. Општина се неће задовољити постојањем само групама припремно 

предшколског програма како то сада функционише. У току је снимање стања при 

основним школама за рекоснтрукцију простора и отварањем нових јаслених и 

васпитних група за децу која нису обухваћена системо ПВО. Након тога нам предстоји 

анкетирање родитеља из насеља Волуја, Нересница, Дубока и околних насеља о 

заинтересованости за упис деце у предшколску установу и уколико  се утврди да 

постоји заинтересованост родитеља формираће се мешовите групе у складу са 

узрасним карактеристикама деце на терену . 

На територији општине Кучево, одговорно и доследно, радиће се на планирању 

даљег развоја мреже јавне предшколске установе са својим издвојеним објектима која 

ће омогућити једнако право и доступност боравка у установи свој деци без 

дискриминације и сегрегације уз потпуни обухват деце од навршене једне године до 

поласка у основну школу, односно до пет и по година. У малим средина од великог је 

значаја да поред школе постоји и предшколска установа, јер уколико желимо да 

развијемо село и радимо на руралном развоју,  морамо село приближити граду и 

створити им приближне услове за живот и опстанак у овим срединама. 

 

          Средства за спровођење Стратегије за унапређивање предшколског васпитања и 

образовања Општине Кучево обезбедиће се из буџета Општине Кучево, републичких 

средстава, програма и пројеката који ће се реализовати на основу Стратегије и њеног 

акционог плана. 
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7.2. Праћење и контрола спровођења стратегије 

 
       Праћење спровођења стратегије оствариваће Комисија коју ће формирати 

надлежни орган Општине Кучево. Комисија ће бити задужена да прати спровођење 

Стратегије кроз процену остварености показатеља учинка и постигнутих резлтата. 

Радна група и Предшколска установа „Лане“ Кучево вршиће евалуацију стратегије два 

пута у току једне радне године и то на крају првог и на крају другог дела радне године. 

         Комисија ће најмање једном годишње извештавати Скупштину општине о 

предузетим мерама и активностима и о оствареним резултатима до којих су 

реализоване мере и активности довеле, као и о мерама и активностима које треба 

предузети у циљу даљег спровођења Стратегије за унапређивање васпитања и 

образовања. 

 

          Општина се обавезује да ће формирати Комисију у року од 90 дана од дана 

усвајања ове стратегије на седници Скупштине Општине Кучево и да ће састав, 

надлежност, ближи задаци и обавезе бити уређени решењем о њеном образовању. 

 
7.3. Очекивани ток развоја стратегије 

 
Мониторинг и евалуација стратегије 

Евалуацију 

стратегије спроводи 

 

Прикупљање 

података 

Временска динамика 

 

Реализатори 

мониторинга и 

евалуације 

стратегије 

Општинска 

управа Општине 

Кучево и ПУ 

“Лане” Кучево 

Радна група за 

израду 

стратегије 

Два пута у току једне 

радне године (на 

крају првог и на 

крају другог дела 

радне године) 

Радна група 

за израду 

стратегије и 

ПУ “Лане” 

Кучево 
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8. Закључак 

8.1. Развој мреже предшколских установа у наредних 

пет година 

        
       Анализом прикупљених података и постојеће мреже предшколских установа на 

територији општине Кучево, а имајући у виду испуњеност статусног критеријума 

којим је предвиђено постојање једне предшколске  установе за подручје једне локалне 

самоуправе, омогућено је  задржавање броја и просторног распореда постојећих 

објеката у седишту и ван седишта Предшколске установе „Лане“ из Кучева. 

         На територији општине Кучево, одговорно и доследно, радиће се на планирању 

даљег развоја мреже јавне предшколске установе са својим издвојеним објектима која 

ће омогућити једнако право и доступност боравка у установи свој деци без 

дискриминације и сегрегације уз потпуни обухват деце од навршене једне године до 

поласка у основну школу,односно до пет и по година. 

         Општина Кучево  ће се и у наредном периоду залагати да, спознајући потребе 

сеоског становништва, обезбеди доступност предшколског васпитања свој деци са 

територије општине Кучево формирањем васпитних група и у сеоским срединама. 

Општина се неће задовољити постојањем само предшколских васпитних група како то 

сада функционише.  

          У малим средина од великог је значаја да поред школе постоји и предшколска 

установа јер уколико желимо да развијемо село и радимо на руралном развоју то 

морамо село приближити граду и створити им приближне усллове за живот и опстанак 

у овим срединама.  

 

 
Стратегију и Елаборат израдила је радна група у саставу: 

1. Биљана Кецман – координатор и директор ПУ „Лане“ Кучево; 

2. Виолета Велимировић – представник локалне самоуправе; 

3. Драгана Бошковић – представник Дома здравља Кучево; 

4. Милица Јеремић – представник Центра за социјални рад Кучево; 

5. Јасмина Траиловић – стручни сарадник – педагог ПУ „Лане“ Кучево;  

 

 

Председник Општине Кучево 

Др Иван Рајчић



Општина Кучево и Предшколска установа “Лане” Кучево     
 

 

 

 


