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Квалитетно предшколско образовање и васпитање деце на територији нашег града, један је 
од приоритета локалне администарције на чијем сам челу. Стратегија за унапређивање 
предшколског васпитања и образовања града Зрењанина за период 2018-22, стратешки је 
документ којим ће бити дефинисани правци, циљеви и активности које ће допринети 
унапређењу живота деце предшколског узраста. 

Предшколско васпитање и образовање је организовано у оквиру Предшколске установе у 
граду Зрењанину, при основним школама у насељеним местима града и у школи 9.мај у 
Зрењанину.   

Град Зрењанин из буџета издваја више средстава у односу на претходни период, тако је у 
2016. години издвојено је 20,7 милиона  динара, док је за ову, 2018.  годину издвојено 57,6 
милиона  динара.   

То јасно указује на намеру и  циљ - побољшање услова и  квалитета услуга Предшколске  
установе, али не само у граду где ће почети изградња вртића у насељу „Путниково“,  већ и 
насељеним местима,  где такође постоји потреба за  отварањем нових вртића.  

Када је реч о предшколском  образовању и васпитању,  важно је напоменути да Град  
Зрењанин, подједнако, води  рачуна о свим категоријама  деце и њиховим различитим  
потребама и да, за разлику од  других градова, не постоји “листа чекања” за упис у  
Предшколску установу.   

Такође, важно нам је да,  колико је то у нашој  могућности, изађемо у сусрет  и потребама 
родитеља деце  предшколског узраста, а један  од значајнијих пројеката у  том смислу 
јесте и онај,  подржан од Владе Републике  Србије, односно Кабинета  министра без 
портфеља  задуженог за демографију и  популациону политику - Увођење дежурног 
вртића за боравак  деце од 14-22 часова.  

Израдом овог документа, обухваћено је и унапређење дела који се односи на обезбеђивање 
садржајнијег боравка деце са више активности које ће засигурно допринети квалитетнијем 
развоју деце.  

Усвајањем Стратегије за унапређивање предшколског васпитања и образовања града 
Зрењанина за период 2018-22. и реализацијом  планираних мера и задатака  шаљемо јасну 
поруку да  бринемо о нашим најмлађим  суграђанима који јесу  будућност Зрењанина.    

Градоначелник 
Чедомир Јањић 

УВОДНА РЕЧ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
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Списак скраћеница 
 

АП  Акциони план 

ВБГ Вртићи без граница 

ДБПВО Друштвена брига о деци и предшколско васпитање и образовање 

ДЗ Дом здравља 

ЗОСОВ Закон о основама система образовања и васпитања 

ЗООВ Закон о основном образовању и васпитању 

ЗПВО Закон о предшколском васпитању и образовању 

ЛСУ Локална самоуправа 

ИРК Интерресорна комисија 

МПНТР Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

МЗ Месна заједница 

MICS Истраживање вишеструких показатеља (Multiple Indicator Cluster Survey) 

ОЦД Организације цивилног друштва 

ПА Педагошки асистент 

ПУ Предшколска установа 

ОШ Основна школа 

ПВО Предшколско васпитање и образовање 

ППП Припремни предшколски програм 

РС Република Србија 

РСЗ Републички завод за статистику 

СРОС 2020 Стратегија развоја образовања у Србији до 2020 

УО Управни одбор 

ЦСЗ Центар за социјални рад 

ШУ Школскa управa 
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Стратегија за унапређивање предшколског васпитања и образовања града Зрењанина за 
период 2018-22 (у даљем тексту Стратегија), иницирана је у оквиру пројекта „Вртићи без 
граница 3 - подршка унапређивању система друштвене бриге о деци и предшколског 
васпитања и образовања“, који партнерски реализују УНИЦЕФ, Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију и Град Зрењанин, са 
основним циљем да се повећа обухват деце узраста од 3 до 5,5 година квалитетним 
програмима предшколског васпитања и образовања.  
  
Полазишта за израду Стратегије су актуелна документа образовне политике у Србији 
(Стратегијa развоја образовања у Србији до 2020, Закон о предшколском васпитању у 
образовању и Основе програма предшколског васпитања и образовања) на основу којих 
Влада Републике Србије и Министартсво просвете, науке и технолошког развоја, са 
различитим партнерима, интензивно раде на унапређивању система друштвене бриге о 
деци и предшколског васпитања и образовања.  

Стратегија подржава остваривање принципа Конвенције Уједињених нација и Општег 
коментара 7 Комитета УН о остваривању права детета у раном детињству: 

• Деца имају право на живот, опстанак и развој који укључује физички, емотивни, 
психосоцијални, когнитивни, друштвени и културни сегмент. 

• Дете не сме да буде дискриминисано по било ком основу, а нарочито не по основу 
своје етничке припадности, језика, вере, порекла, боје коже, сметњи у развоју и сл. 

• При доношењу свих одлука или извршења поступака који утичу на дете или децу као 
групу, мора бити примењено начело добробити за дете (најбољи интерес детета), а то се 
односи како на законодавна тела, предшколске установе, тако и на породицу. 

• Деци се мора дозволити да активно учествују у програмским питањима која се тичу 
њиховог живота и допустити им да се слободно изражавају. 

Град Зрењанин има Стратегију одрживог развоја Града, којом је предвиђено унапређење 
капацитета запослених у институцијама друштвених делатности, а као мера планирана је 
стручна едукација запослених и развој нових концепата образовања и васпитања у складу 
са локалним и ширим потребама. Како систем ПВО није обухваћен Стратегијом одрживог 
развоја Града Зрењанина, ова Стратегија представља његову допуну, са фокусом на 
васпитање и образовање деце предшколског узраста. 
 
 
 

ПОЛАЗИШТЕ 
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 ГРАД ЗРЕЊАНИН - СТАНОВНИШТВО И ПОКАЗАТЕЉИ ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКЕ 
СТРУКТУРE 
 
 
Град Зрењанин се налази на северо-истоку Републике Србије, у саставу АП  
Војводине. Подручје града простире се на 1.327 km2 (други је по површини у Републици 
Србији) и представља административни, привредни, друштвени и спортски центар Средњег 
Баната, уз општине Житиште, Сечањ, Нови Бечеј и Нова Црња. 

На територији Града Зрењанинa живи 123.362 (према попису 2011), што је за 10.000 мање у 
односу на попис 2002. Просечна старост становника је 44 године, а природни прираштај 
износи -7%. 

Према попису из 2011.године градско становништво чини 76.511, а сеоско становништво 
46.851. 

У Граду Зрењанину живи 48.686 пунолетних мушкараца (47,83% укупне популације 
пунолетног становништва) и 53.094 пунолетних жена (52,17% укупне популације пунолетног 
становништва). Од укупног броја становника 8,5% је старости 55-59 година, што указује да 
ће већ у наредној декади ово бити део становништва које престаје да буде радно активно. 

Просечна зарада по запосленом у новембру месецу 2017.године износила је 44.506,00  
динара, без пореза и доприноса.  

Према подацима Националне службе за запошљавање, на тржишту рада у Зрењанину, на 
дан 31.12.2017. године едвидентирано је 6052 незапослена лица, док је 31.12.2016. на 
евиденцији је било 8031 незапослено лице, што говори да се незапосленост у 2017.години 
знатно смањена у односу на 2016.годину. 

Град Зрењанин је мултикултурална средина у којој живи преко 20 различитих народа, 
народности и етничких група. Као потврда неговања толеранције и заједничког живота у 
службеној употреби су српски језик и ћирилично писмо, као и језици народности: мађарски, 
румунски и словачки језик и њихова писма. Такође, настава у школама се, осим на српском 
језику, изводи и на мађарском, румунском и словачком језику. 

 Републички завод за статистику, Саопштење бр.351; 25.12.2017. ‘’Зараде по 
запосленом у Републици Србији по општинама и градовима, новембар 2017.’’ 
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Графикон 1 . 
  
Према последњем попису из 2011.године на територији града Зрењанина живи  
3.410 Рома, од тог броја, њих 1.153 су деца млађа од 15 година. Скоро петина Рома, њих 
612, нема ни основно образовање, што им отежава налажење посла, а самим тим и 
побољшање животних услова. Питање образовања је дакле велики проблем ромске 
националне мањине. Као разлог раног напуштања школовања или завршавања са ниским 
образовним постигнућима је, поред традиционалног схватања да девојчице не треба да 
имају виши степен образовања и дискриминација ученица/ка ромске националности у 
образовном систему. Роми су у неповољном положају на тржишту рада, а лоши услови 
живота често доводе до здравствених проблема. 

На територији Града Зрењанина постоје три нехигијенска насеља, у којима живе углавном 
припадници ромске националности. Најстарије насеље је Дудара без урбанистичког 
решења и инфрастуктуре (нема пут, канализацију, тротоар). Maли број деце из овог насеља 
похађа предшколску установу. Уписују се тек када треба да крену у обавезан припремни 
предшколски програм. Већину становника чине Роми муслиманске вероисповести који живе 
у тешким условима. Насеље у Сурдучкој улици је слично по типологији. Овде су лоцирана 
расељена лица са Косова. Већину становника чине Роми муслиманске вероисповести, док 
су око 20% банатски Роми православне вероисповести. Међусобно су добро интегрисани. 
Ромско насеље у Босанској улици је мање насеље, настањено углавном банатским Ромима 
православне вероисповести. Тај део града је урбанизован и постоји инфрастуктура, а 
животни услови су у већој мери хуманији него у остала два насеља. Већина расељене 
деце, као и деца староседелаца, сада похађа школу.  

Извор: Републички завод за статистику, пописна књига 1 
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Регресирање трошкова за ПВО опредељено буџетом, износило је за 2018- 57.670.000,00 
РСД (видљив је пораст средстава: 2016 издвајано је 20.769.000,00  
РДС, а 2017- 56.756.000,00 РСД). Максималан износ који родитељи плаћају је 20% од 
економске цене коштања и примењује се само у ситуацијама када су оба родитеља 
запослена и када њихова примања прелазе прописан максимум по регресној скали 
предвиђене Правилником.  

Из буџета града Зрењанина од 80-100% регресирају се трошкови боравка деце из следећих 
категорија:  

• корисници материјалног обезбеђења породице,  
• деца без родитељског старања смештена у Установе социјалне заштите, • деца без 

родитељског старања смештена у старатељску или хранитељску породицу на територији 
града Зрењанина, a за које трошкове боравка и исхране не сноси Република,  

• деца ратних војних инвалида,  
• корисници сигурне кућe чије је пребивалиште или боравиште на територији града 

Зрењанина за време боравка у истој,  
• деца са сметњама у развоју и инвалидитетом за које трошкове боравка и исхране не сноси 

Република,  
• деца којој су мишљењем ИРК Зрењанин дата права на бесплатан боравак, исхрану и 

смештај,  
• деца незапослених расељених лица из АП Косово и Метохија, 
• ако приход по члану домаћинства износи од 0 до 10,49% исплаћене просечне зараде по 

запосленом у граду Зрењанину, 
• ако приход по члану домаћинства износи од 10,50  до 24,49% исплаћене просечне зараде 

по запосленом у граду Зрењанину  
• деца којa су у систему социјалне заштите, за коју је по процени Центра за социјални рад 

Града Зрењанина потребно обезбедити ова права, а која нису обухваћена претходним 
тачкама. 

У Зрењанину је успостављена регресна скала којом је омогућено породицама нижег 
економског статуса да партиципирају са 15% (што износи 2.980,00 РСД), односно 10 % 
(1.987,00 РСД). Регресирану цену плаћа 739 породица, што је око 30 % од укупног броја 
уписане деце. Евидентно је да ова мера доводи до равномерније заступљености обухвата 
деце која потичу из породица у којима оба родитеља нису радно ангажовани, као и 
породицама са нижим приходима. Град Зрењанин нема листе чекања за упис деце у 
предшколску установу, а приоритет приликом уписа имају деца из друштвено осетљивих 
категорија.  

ФИНАНСИЈСКА ИЗДВАЈАЊА ГРАДА ЗА ДЕЦУ 
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Природне, социјалне и економске могућности пружају изузетно погодан амбијент за 
квалитетно остваривање свих сегмената рада Предшколске установе Зрењанин. Локација 
објеката плански је усмеравана, тако да сви пунктови града корисницима услуга омогућавају 
максималну близину месту становања.    

 У свом саставу Предшколска установа има 20 објеката у граду од којих су 19 наменски 
грађени или адаптирани за потребе целодневног и полудневног боравка деце узраста од 6 
месеци  до  6,5 година. Један од објеката је и Управна зграда.  

Васпитно образовни рад се одвија  у 108 васпитних група,  од којих су 105 групе 
целодневног програма, 3 групе полудневног четворосатног програма у оквиру пројекта 
„Вртићи без граница 3” и једна група на дечјем одељењу зрењанинске болнице  “Др Ђорђе 
Јоановић”, где месечно борави око 60-оро деце.  

Према капацитетима објеката Предшколска установа је у могућности да реализује програм 
васпитно-образовног рада за око 2.500 деце, колико је и било уписано у радној 2017/2018. 
години. У 23 јаслене групе уписано је 405 деце, 1.410 деце у 57 обданишних група, 633 деце 
у 25 група припремног предшколског програма и 3 полудневне групе у оквиру пројекта 
„Вртићи без граница 3”, које је ове године похађало 52 деце. 

Од укупног броја деце која похађају ПУ, у Зрењанину 0,16 су деца са сметњама у развоју и 
инвалидитетом, свега 1,71 одсто су деца ромске, а 4,22 одсто деце мађарске 
националности. Васпитно-образовни рад на мађарском језику реализује се у три вртића 
(укупно 106 деце у 6 васпитних група:  8-оро деце у јасленој групи, 72 у 4 обданишне групе 
и 26-оро деце у групу припремног предшколског програма). 

У односу на укупан број деце која живе у Зрењанину, предшколским васпитањем и 
образовањем обухваћено 47% деце од 6 месеци до 6,5 година, а када је реч о деци  узраста 
3-5,5 година 49 % деце у Зрењанину похађа програме ПУ, што је испод републичког просека. 

ПУ Зрењанин нема објекте у приградским/подручјима. Поред редовног ППП, на сеоском 
подручју општине Зрењанин организују се програми и за децу узраста 3 до 5,5 година, али 
је за реализацију програма одговорна школа. Према добијеним подацима програм се 
организује у 5 од 22 села (Ечка, Лазарево, Лукићево, Перлез, Стаићево) и обухваћено је 88-
оро деце овог узраста, што је свега 2,82% од укупног броја деце узраста 3 до 5,5 година на 
територији града Зрењанина. 

Према подацима прикупљеним од Дома здравља, на територији насељених места, ван ужег 
градског језгра, живи 913 деце узраста 3 до 5,5 година, који нису обухваћени програмима 
ПВО.   

 

 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЗРЕЊАНИН 
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Графикон 2 

Графикон 2 приказује број деце по насељеним мести. 
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Меморандум о сарадњи између Предшколске установе Зрењанин, Града  
Зрењанина и ЦИП - Центра за интерактивну педагогију, потписан је маја месеца 
2017.године, означио је почетак  реализације пројекта „Вртићи без граница 3” у Зрењанину. 

У оквиру пројекта Град Зрењанин је адаптирао  3 нове радне собе,  у вртићима Маслачак, 
Полетарац и Сунчица, а најсавременији  намештај, опрема и дидактичка средства 
обезбеђена су кроз средства пројекта „Вртићи без граница 3”. Кроз пројекат су 
реализоване бројне обуке и семинари кроз које су унапређене компетенције стручних 
сарадника и васпитача.   

Предшколска установа је реализацијом 4 промотивне активности и 7 различитих кратких 
програма за годину дана повећала обухват деце узраста од 3 до 5,5 година који до сада 
нису били обухваћени квалитетним васпитно-образовним програмима за више од 200 деце 
(37 деце из насељених места). 

Сарадња установе са локалном заједницом има посебан значај и улогу при успешној 
реализацији циљева васпитања и образовања деце. Заједно са локалном заједницом ће се 
обезбедити образовни контекст за децу и породицу, кроз сарадњу са институцијама града 
Зрењанина, библиотеком, музејом, позориштем, школама, здравственим установама, 
центром за социјални рад, културним центаром, спортским организацијама. Тиме би 
допринели остваривању права све деце на квалитетно образовање, као и пружању подршке 
деци и породици у складу са потребама, повезивањем стручњака, родитеља и локалне 
заједницеу узајамном деловању. 

Улагање заједнице у квалитетно предшколско васпитање и образовање и укључивање 
што већег броја деце раног узраста у квалитетне програме је кључни фактор развоја 
сваког појединачног детета и заједнице у целини. Град Зрењанин је препознао проблем 
пре свега деце из насељених места са територије Града, којој су програми ПВО доступни 
у јако малој мери. 

 

 

 

 

 

 

ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ 
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У циљу дефинисања Стратегије, урађена је СВОТ анализа (анализа снага, слабости, 
могућности и препрека) како би се утврдиле могућности ПУ (анализа постојећих капацитета 
и усклађености понуде и потражње) и града Зрењанина (анализа потребних ресурса за 
процес планирања система на нивоу локалних самоуправа). Урађено је и мапирање потреба 
деце узраста од 3 до 5,5 година које живе на селу и њихових породица, као и анализа 
потреба родитеља већ уписане деце у односу на дужину  боравка у вртићу. 

Анализом  праксе ПВО препознати су следећи изазови: успостављање базе података о деци 
на нивоу града, мапирање деце ван система, посебно деце која живе на селу, недовољно 
сензибилисана јавност о значају раног учења, развоја и укључивања деце у  програме ПВО, 
неинформисаност родитеља о важности ПВО, мрежа установа ПУ која обухвата само ужи 
градски део. 

Актуелне препреке за развој ПВО су: недостатак капацитета за обухват деце целодневним 
програма; одлука о забрани запошљавања у јавном сектору (васпитачи, медицинске сестре 
васпитачи, педагози, психолози, дефектолози, логопеди, социјални радници...); недостатак 
финансијских средстава за одржавања постојећих капацитета и улагање за изградњу и 
адаптацију нових простора. 

Резултати добијени СВОТ анализом указују да Зрењанин има дугу традицију делатности, 
систематски рад и искуства на пољу ПВО, подршку локалне самоуправе и добру 
међусекторску сарадњу на нивоу града (пре свега са здравственим институцијама и 
Центром за социјални рад). Евидентне слабости огледају се у непостојању јединствене 
евиденције и базе података о деци на територији града Зрењанина и насељених места, 
недовољно капацитета за већи обухват деце свих узраста, неефикасан проток информација 
и размене података између институција у граду (образовне, здравствене установе социјалне 
заштите, установе културе...); недовољан број програма и услуга за децу и породице, 
једнообразност понуде у предшколској установи (углавном целодневни боравак) тј. 
недовољна заступљеност  различитих програма и услуга у оквиру ПУ. 

 

 

Као могућности које треба искористити издвојиле су се:  

• велики број деце на селу, заинтересованост родитеља у селима за програме  
ПВО; 
• 18 до 20% родитеља деце која тренутно похађају ПВО заинтересовано за полудневне 

облике, а овај број расте до 40% у случају да цена услуге буде нижа; 

МЕТОДОЛОГИЈА 
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• слободни простори у ОШ у селима, који би се могли адаптирати у складу са стандардима 
за рад са децом узраста 3-5,5 година;  

• успостављање мобилних тимова на нивоу града и подршка координатора за Ромска 
питања и здравствене медијаторке за Роме у циљу повећања обухвата деце из осетљивих 
група; 

• функционална ИРК и развојно саветовалиште; 
• спремност да са ОЦД  развијају пројекти усмерени на повећање обухвата ПВО и 

унапређење квалитета програма и услуга. 
• развијање других врста програма - различитог трајања, у различитим просторима и са 

различитим садржајима, којима  би се појачала педагошка функција ПВО чији је циљ 
подршка раном развоју и учењу деце, уз повећање обухвата. 

Истраживање спроведено у сеоским срединама показује да постоји велика потреба за 
вртићима и укључивањем деце у предшколске програме. Анкета је спроведена у 20 села 
општине Зрењанин, узорак је чинило 120 родитеља деце која нису укључена у предшколско 
васпитање и образовање. 75 % родитеља је било женског пола, а 25 % чинили су мушкарци.  
Старост родитеља је била од 21- 46 година, просек 31 година. 

Родитељи препознају важност и корисност програма за децу, спремни су да се укључе у рад 
вртића. Један број родитеља изражава потребу за организовањем целодневних програма за 
децу, као и за подршком у циљу развијања родитељских вештина. 

Осим тога, израженија је потреба за игралиштима и културним садржајима прилагођеним 
деци. Родитељи наводе као пожељне облике организовање манифестација за децу на селу, 
бесплатне спортске активности, креативне радионице и школице за децу (ликовне, музичке, 
страног језика). 

Највећи број родитеља као проблеме становника који живе на селу наводи недостатак 
вртића, а потом недостатак лекара за децу у селу. 
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o Готово сви родитељи наводе да би уписали децу у вртић када би он постојао у 
њиховом селу (96 %). Највише родитеља би уписало децу на четворосатни или на 
целодневни програм. 

o Велика већина родитеља наводи и да би била спремна да се укључи у рад вртића 
(87%). 

o Као кључне предности укључивања деце у вртиће родитељи виде стицања нових 
знања (99%) и дружење са другом децом и одраслима који нису чланови породице (76%), а 
у мањем проценту развој самосталности и стицање радних навика.  

o Такође, већина родитеља наводи да жели да развија своје родитељске вештине 
(84%), а као најприхватљивији вид издвајају се радионице за родитеље, за које више од 
половине родитеља наводи да би их похађали (54%). 

o Највећа сагласност родитеља постоји у изражавању потребе за манифестацијама за 
децу у селу, као и за бесплатним спортским активностима или креативним радионицама у 
селу.  
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Желимо да свој деци на територији града Зрењанинa обезбедимо здраво одрастање, 
остваривањем права на квалитетно васпитање и образовање кроз учешће у различитим 
програмима предшколског васпитања и образовања, који се развијају у партнерсту 
релевантних установа и институција, уз уважавање потреба деце и породица. 

*Територија Града Зрењанина обухвата град и сва насељена места 

 

Унапређивање квалитета живота деце предшколског узраста и њихових породица 
развијањем квалитететних, разноврсних програма ПВО и већом партиципацијом родитеља, 
уз подршку локалне заједнице 

ВИЗИЈА 

ОПШТИ ЦИЉ: 
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МЕРЕ И АКТИВНОСТИ 

 
 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: 1 ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА СВЕ ДЕЦЕ УЗРАСТА 3 ДО 5,5 ГОДИНА СИСТЕМОМ  ПВО 
 
МЕРА 1.1: 
Подизање свести стручне и шире јавности о значају раног развоја и учења деце и укључивања у ПВО 
 
 
 
РЕЗУЛТАТ 
 
 
Шира и 
стручна 
јавност 
препознаје 
значај 
укључивања 
у ПВО деце 
узраста од 3 
до 5.5 
година  

АКТИВНОСТ 
 

ИНДИКАТОРИ 
 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

ПАРТНЕРСКА 
ИНСТИТУЦИЈА 

ВРЕМЕ  ИЗДВОЈЕНИ 
РЕСУРСИ (РСД) 

НЕОБЕЗБЕЂЕНИ 
РЕСУРСИ (РСД) 

1.1.1 
Организовање  
информативно 
едукативних 
кампања, 
трибина и 
других 
промотивних 
активности на 
којима се 
промовише 
значај раног 
развоја, учења 
деце и 
укључивања у 
ПВО 

Број организованих 
трибина, кампања, 
промотивних 
активности 
Број учесника 
Број објављених 
садржаја у 
електорнским и 
штампаним 
медијима 
Број израђеног и 
дистрибуираног 
промотивног 
материјала, 
брошура, лифлета  

Град 
Зрењанин 

ОЦД 
 
 
 
 
 
ПУ Зрењанин 
ОШ  
 
 
 
Институције  
 

2018-21 
 
 
 
 
 

-300 000,00 
(Средства/гр
антови града 
за ОЦД на 
промоцији 
раној развоја 
и ПВ) 
-150 000,00 
Средства ПУ 
 
Редовна 
буџетска 
средтсва 

6.000.000,00 
За период 
2018-21 
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1.1.2. 
Организовање 
радионица за 
родитеље и 
децу (спортске, 
креативне, 
истраживачке..)
која нису 
обухваћена 
ПВО 

 
Број радионица 
Број деце 
Број родитеља 
Број институција 
које се укључују у 
реализацију 

ПУ 
Зрењанин 

Градска 
библиотека 
Музеј,  
ЦСР 
Дечији 
диспанзер 
ОШ у 
насељеним 
местима 
 

2018-21 300 000,00 6.000.000,00 
за период 
2018-2021 

1.1.3. 
Информисање  
јавности о 
актуелностима 
и активностима 
на укључивању 
у области ПВО  

Број укључених  
медија   
Број партнерства за 
извештавање о 
значају раног 
развоја и учења 
деце  
Број објава на веб 
страници ПУ и 
Града Зрењанина и 
друштвеним 
мрежама 
Број лифлета и 
брошура 

Град 
Зрењанин 
ПУ 
Зрењанин 

Електорнски и 
штампани 
медији 

2018-21 Биће 
обезбеђена 
из 
донаторских 
средстава 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.000.000,00 
за период 
2018-2021 
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МЕРА 1.2. Успостављање система прикупљања и управљања података о деци предшколског узраста и формирање заједничке 
базе података 
 
 
 
РЕЗУЛТАТ 
 
Локална 
самоуправа има 
релевантне 
податке о деци 
предшколског 
узраста и 
управља њума у 
циљу 
оптимизације 
система ПВО 

АКТИВНОСТ 
 

ИНДИКАТОРИ 
 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 
 

ПАРТНЕРСКА 
ИНСТИТУЦИЈА 
 

ВРЕМЕ ИЗДВОЈЕНИ 
РЕСУРСИ 
 

НЕОБЕЗБЕЂЕН
И РЕСУРСИ 
 

1.2.1 
Успостављање 
механизама за 
прикупљања и 
управљање 
подацима о 
деци  
 

Успостављена 
функционална 
база података 
о деци на 
територији 
Града 
Зрењанина 
 
Унос и 
редовно 
ажуруирање 
података о 
деци у 
инструмент-
веб 
апликацију 

Град Зрењанин-
Одељење за 
друштвене 
делатности 

ДЗ 
ЦСР 
ПУ 
Матична 
служба 
Е-беба 
ШУ 
Технички 
факултет 
Зрењанин 

2019-21 У оквиру 
редовних 
послова свих 
институција 

 
 
 
1.000.000,00 

1.2.2. 
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 
несељених 
места у 
систем ПВО 

 
Град Зрењанин 

МЗ 
ОШ 
ПУ 
ШУ 

2019-21 У оквиру 
редовних 
послова свих 
институција 

 
 
500.000,00 
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МЕРА 1.3. Проширење мреже ПУ за децу узраста 3 до 5,5 година у граду и насељеним местима 
 
РЕЗУЛТАТ 
 

АКТИВНОСТ ИНДИКАТОРИ 
 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈ
А 
 

ПАРТНЕРСКА 
ИНСТИТУЦИЈА 
 

ВРЕМЕ ИЗДВОЈЕНИ 
РЕСУРСИ 
 

НЕОБЕЗБЕЂЕНИ 
РЕСУРСИ 
 

 
 
 
 
 
 
 
ПУ кроз 
различите 
програме и 
услуге за децу и 
породице 
доприноси 
повећању 
обухвата деце 
ПВО, посебно 
деце из сеоских 
средина 
 

1.3.1. 
Мапирање 
делова града и 
насељених 
места  у којима 
деца нису 
обухваћена 
програмима  
ПВО 

Мапирани 
делови 
града/насељена 
места 
 
Испитане 
потребе деце и 
родитеља за 
различитим 
програмима 
ПВО 

Град 
Зрењанин 
Школска 
управа 

ПУ 
ОШ 
ДЗ 
НСЗ 

2018-21 Средства 
преко јавних 
радова 

1.000.000,00 

1.3.2.  
Мапирање и 
адаптација 
простора у 
граду и 
насељеним 
местима за 
реализацију 
програма ПВО у 
школама, 
МЗ,установама 
културе и др. 

Број 
адаптираних и 
опремљених 
простора који 
се користе за 
ПВО  
Број насељених 
места у којима 
се реализује 
полудневни 
програмза децу 
узраста 3-5,5 
година  
Број 
новоформиран
их група група 

Град 
Зрењанин 

МЗ 
ОШ 
Установе 
културе 

2018-21 5.600.000,00 22.000.000,00  
(адаптација, 
опремање и 
плате 
васпитача) 
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1.3.3. 
Планирање и 
реализовање  
различитих 
програма и 
активности ПУ 
за децу и 
родитеље 
засновано на 
испитаним 
потребама и 
ресурсима у 
заједници 

Број 
реализованих 
различитих 
програма 
Број 
обухваћене 
деце 
Задовољство 
породица 
разноврсношћу 
и садржајем 
програма 

ПУ 
ОШ 

МЗ 
ОШ 
Установе 
културе 
Спортски 
центри 

2018-19 1.000.000,00 500.000,00 
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СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2: УНАПРЕДИТИ КВАЛИТЕТ УСЛУГА ЗА ДЕЦУ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 
 
МЕРА 2.1. Унапређивање компетенција запослених у ПВО за реализацију квалитетних програма ПВО 
 
 
 

 
РЕЗУЛТАТ 
 
 

 
Компетенције 
запослених у 
ПУ 
унапређене у 
скаду са 
савременим 
теоријским 
концептима и 
препознатим 
приоритетима 
као одговор 
на захтеве 
праксе 

АКТИВНОСТ 
 

ИНДИКАТОРИ 
 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 
 

ПАРТНЕРСКА 
ИНСТИТУЦИЈА 
 

ВРЕМЕ  ИЗДВОЈЕНИ 
РЕСУРСИ 
 

НЕОБЕЗБЕЂЕНИ 
РЕСУРСИ 
 

2.1.1.  
Дефинисање 
приоритета у области 
стручног 
усавршавање 

Анализа потреба 
васпитача и 
сарадника за 
стручним 
усавршавањем 

Град 
Зрењанин 
Школска 
управа 

ЦИП Центар 
за 
интерактивну 
педагогију 

2018-19 Обезбеђена 
средстава 
кроз 
пројекат 
Вртићи без 
граница 3 

 

2.1.2. 
Организовање 
различитих облика 
стручног 
усавршавања за 
реализацију 
квалитетних 
програма   

Број обука 
Број васпитача и 
струучних 
сарадника из пу и 
група по 
насељеним 
местима 
Број студијских 
посета  
Број 
хоризонталних 
размена између 
ПУ 

ПУ  
ОШ   
Град 
Зрењанин 

Факултети  
Стручна 
друштва 
ОЦД 

На 
годишњем 
нивоу  

1.000.000,00 5.000.000,00 
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МЕРА 2.2. : Проширивање програмске понуде ПВО за децу и породице у граду и насељеним местима 
 
РЕЗУЛТАТ 
 

АКТИВНОСТ 
 

ИНДИКАТОРИ 
 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 
 

ПАРТНЕРСКА 
ИНСТИТУЦИЈА 
 

ВРЕМЕ ИЗДВОЈЕНИ 
РЕСУРСИ 
 

НЕОБЕЗБЕЂЕНИ 
РЕСУРСИ 
 

 
ПУ у својој 
понуди развија 
различите 
програме по 
облику, трајању 
и програмском 
опредељењу 
 
 

2.2.1. 
 Анализа 
постојеће праксе 
и дефинисање 
предлога за 
унапређивање 
програмске 
понуде  
 

Број и врста 
програма 

ПУ ОЦД  
Установе 
културе 
Спортски 
центри 

Контину
ирано 
2018-
2021 

Средства 
обзбеђена 
буџетом за 
сваку 
текућу 
школску 
годину 

500.000,00 по 
школској 
години 
Укупно 
2.000.000,00 

2.2.2.  
Формирање цене 
за кратке 
/полудневне 
програме 
 

Дефинисани 
критеријуми и 
регресна скала 
за полудневне 
и кратке 
програме 

Град 
Зрењанин 
ПУ 
 

ПУ 2018-19 80%  од 
економске 
цене 
обезбеђује 
Град 
Зрењанин 

15.000.000,00 
За одређене 
категорије 
деце и 
породица 
 

МЕРА 2.3. Успостављање функционалне међусекторске сарадња на локалуу области пво 
 
РЕЗУЛТАТ 
 
 

Кроз 
инерсекторску 
сарадњу 

АКТИВНОСТ 
 

ИНДИКАТОРИ 
 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 
 

ПАРТНЕРСКА 
ИНСТИТУЦИЈА 
 

ВРЕМЕ ИЗДВОЈЕНИ 
РЕСУРСИ 
 

НЕОБЕЗБЕЂЕНИ 
РЕСУРСИ 
 

2.3.1. 
Повезивање 
установа из 
различитих 

Дефинисане 
области и 
процедура 
сарадње 

Град 
Зрењанин 

ПУ 
ОШ 
Установе 
културе 

2018-19 У оквиру 
редовних 
послова  

2.000.000,00 
(500.000,00 
годишње за 
организацију 
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унапређене 
услуге за децу и 
породице у 
заједници 

сектора у 
локалној 
заједници у 
обезбеђивању 
подршке деци и 
породицама 

 
Потписани 
Меморандума 
о сарадњи 
између 
релевантних 
партнера за 
унапређивање 
ПВО 

Спортски 
центри 

активности, 
превоз деце, 
улазнице...) 

2.3.2.  
Планирање и 
развој 
интегрисаних 
програма и услуга 
у складу са 
потребама деце и 
породице (ПВО-
здравствена 
заштита-
социјална 
заштита 

Број 
развијених 
програма и 
услуга у 
локалној 
заједници 
 
Број учесника/ 
порододица 
обухваћених 
програмима у 
локаној 
заједници 

ДЗ 
ЦСР 
Град 
Зрењанин 

ОЦД 
ПУ 
ОСШ 9.мај 
ОШ 

2018-21 Средства 
обезбеђена 
буџетом за 
сваку 
текућу 
школску 
годину 

4.000.000,00 
 

МЕРА 2.4. Увођење иновативних, оптималних и одрживих модела финасирања ПВО 
 
РЕЗУЛТАТ 

 
Локална 
самоуправа и 
ПУ обезбеђује 
деци и 

АКТИВНОСТ 
 

ИНДИКАТОРИ 
 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 
 

ПАРТНЕРСКА 
ИНСТИТУЦИЈА 
 

ВРЕМЕ ИЗДВОЈЕНИ 
РЕСУРСИ 
 

НЕОБЕЗБЕЂЕН
И РЕСУРСИ 
 

2.4.1. 
Обезбеђивање 
средстава за 
адаптацију, 

Број простора 
за које су 
обезбеђена 
средства за 

Град 
Зрењанин 

 2019-21 Средства 
ообзбеђена 
буџетом за 
сваку текућу 

1.500.000,0
0 по 
простору 
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породицама 
доступност 
програма 
проширењем 
капацитета и 
остваривање 
додатне 
подршке 

опремање простора 
за реализацију 
програма– 
аплицирање за 
пројекте, фондове и 
сл.  

адаптацију и 
опремање  

буџетску 
годину 

2.4.2. 
Обезбеђивање 
стручњака  за рад са 
децом и 
родитељима 

Број 
обезбеђених 
стручњака 

Град 
Зрењанин 

ПУ 
ОШ  
ШОСО 9. мај 

2018-21 1.000.000,00  

2.4.3. 
Обезбеђивање 
средстава за 
реализацију 
подршке 
препоручене од 
стране ИРК  

Број 
реализованих 
подршки 
 

ИРК 
Град 
Зрењанин 

ПУ 
ОШ  
ШОСО 9. мај 

2018-21 30.000.000,00 
по школској 
години 
(путни 
трошкови, 
интернатски 
смештај, 
лични 
пратилац 
детета, 
асистивна 
технологија, 
дидактички 
материјал...) 
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СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3: ВЕЋА ПАРТИЦИПАЦИЈА РОДИТЕЉА У ПОЛИТИКАМА И ПРАКСИ ЗА ДЕЦУ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 
 
МЕРА 3.1. Оснаживање родитеља на нивоу градаза подршку ПВО 
РЕЗУЛТАТ 
 
 
 
 
Родитељи 
покрећу 
иницијативе и 
активно 
учествују у 
доношењу 
одлука која се 
односе на децу 
предшколског 
узраста  
 
 

АКТИВНОСТ 
 

ИНДИКАТОРИ 
 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 
 

ПАРТНЕРСКА 
ИНСТИТУЦИЈА 
 

ВРЕМЕ ИЗДВОЈЕНИ 
РЕСУРСИ 
 

НЕОБЕЗБЕЂЕНИ 
РЕСУРСИ 
 

3.1.1. 
Едукација 
родитеља кроз 
радионице и 
дискусионе 
групе за  
партиципацију у 
планирању и 
реализацији 
активности у ПУ 

Број 
реализованих 
радионица 
Број 
родитеља, 
учесника у 
активностима 
 
Број 
активности у 
којима 
родитељи 
учествују као 
реализатори 
 
 

Град 
Зрењанин 

ПУ 
ОШ 
ШОСО 9. мај 
ОЦД 
ШУ 

2018-21  10.000.000,00 за 
целокупни 
период 

3.1.2. 
Подстицање 
иницијатива и 
учешћа у 
одлучивању у 
ПУ, са посебним 
акцентом на 

Основан Клуб 
родитеља 
 
Број 
реализованих 
иницијатива 
родитеља 

Град 
Зрењанин 

ПУ 
ОШ 
ШОСО 9. мај 
ОЦД 
ШУ 

2018-21  6.000.000,00 
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родитеље деце 
из осетљивих 
група 

 
 

3.1.3 Подршка 
унапређивању 
компетенција 
чланова  
Општинског 
савета родитеља 

Број 
реализованих 
иницијатива  
Општинског 
савета 
родитеља 
 
Број усвојених 
предлога  
 

Општински 
савет 
родитеља 

ПУ 
ОШ 
ШОСО 9. мај 
ОЦД 
ШУ 

2018-21  4.000.000,00 
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Град Зрењанин је, кроз рад чланова Радне групе за израду стратешког 
документа раног и предшколског васпитања и образовања, коју је формирао 
Градоначелник града Зрењанина, носилац активности стварања Стратегије за 
унапређење предшколског образовања и васпитања града у периоду од 2018. до 
2022. године. Радна група је заједно са представницима ЦИП - Центра за 
интерактивну педагогију, стручним радницима и васпитачима из Предшколске 
установе, представницима организација цивилног друштва, одборницима 
Скупштине града (женском одборничком мрежом) и представницима других 
установа, креирала ову Стратегију. 

Како би се омогућила имплементација Стратегије потребно је да Градско 
веће, а затим и Скупштина града Зрењанина усвоји овај документ. Стратегија 
представља оквир за спровођење активности којима ће се унапредити 
предшколско образовање и васпитање на територији града Зрењанинa. Град ће 
преузети одговорност за њено извршење тако што ће формирати тело које ће 
пратити, оцењивати и извештавати једном годишње Скупшину града о примени 
Стратегије. Састав Радне групе, задаци и рок извршења задатака Радне групе 
уређују се решењем о образовању Радне групе. 

Средства за спровођење Стратегије за унапређење предшколског 
образовања и васпитања града Зрењанинa у периоду од 2018. до 2022. године, 
обезбеђиваће се из различитих извора: из буџета Града Зрењанина, од других 
нивоа власти (покрајинских и републичких), средстава донатора, односно помоћу 
програма и пројеката који ће се донети на основу ове Стратегије и њеног акционог 
плана.  

Стратегија за унапређење предшколског образовања и васпитања града 
Зрењанинa је документ који садржи препознате проблеме, предложена решења, 
мере и време реализације, а евалуација и мониторинг подразумевају праћење, 
извештавање и оцењивања спровођења Стратегије како би се проценили ефекти 
и релевантност спроведених активности. Такође, то подразумева и анализирање 
проблема и ниво остварености циљева како би се могле предузети нужне измене 
и допуне.  

 

 

 



28 
 

Анекс: Чланови радне групе

 


	Списак скраћеница

