
Peuy6:rzra Cpluja
IPAA IIAIIAK
I-pa4cro nehe
Epoj: 06-2312019-IIl
18. Qe6pyap 2019. roAI4He
qAI{AK

CKYTIIIIT}IHA TPAAA I{AIIKA

Ha ocHoBy rrJraHa 46. 3arona o noxa:rHoj caMoyrlpaBu (,,Cl.rnacuzr PC"
6p.12912007, 8312014 - Ap. 3aKou, 10112016 - Ap. 3aKoH u 4712018) vt qrana l2l. Craryru
rpaAa rlaqxa (,,Cl.,nncr rp4a r{aqxa" 6p. 312008, 812013, 2212013, 1512015, 2612016 u
ty20t8),

fpa4cxo eehe rpa4a rlaura, Ha ceAur4rlra o4pxanoj 18. $e6pyapa 2019. roAIlHe,

yrapararo je

IIPEAJTOT
OAJIyKE O MPEXI4 JABHITX TIPEAIITKOJICKI4X yCTAHOBA HA

TEPIITOPI4JII IPAAA TIAqKA

la rrpeAnaxe CryuurruHrr Aa AoHece

oAJIvKv
O MPEXId JABHI,IX TIPEAIJIKOJICKI,IX YCTAHOBA HA

. TEPIITOPVIJVI IPAAA rIArrKA

y rercry rojuje AocraBJleH o46opuuquMa 3a ceAHlruy Cryuurruue.

Irlsnecrr,r:raq Ha ceAHr.rrIu Cxyururune je Mu:ma Cranroeuh, HaqeJIHITK fpa4cxe
yrrpaBe 3a ApyrnrBeHe AeJIaTHocrrr.



PENYS/I14KA CPsI/JA

rPAA qAqAK

l-pa4cxa ynpaBa 3a ApyrxrBeHe Ae.narHocn4

Spoj.Cnl19

Aarym 13.02.2019.

t{aqax

TPAACKO BEhE

nPEAMET. flpe4aor o4ayxe o Mpexh jaenr,rx npeAUKo/rcKHx ycraHoBa Ha noApyqjy

rpaAa t{aqxa

[pa4cxa ynpaBa 3a ApyrurBeHe Ae,flarHocru tfiparyuna je Haqpr O4ayxe o Mpe]xr
jaeumx npeAuKoncxrx ycraHoBa Ha noApyqjy rpa4a t{aqxa r npeAna}Ke fpa4cxonn sehy nqa ra HaKoH

pa3Marpa rua Aocra Br,t cKyn uru H Ll ua yceaja rue.

Haqensrx

ynpaBe 3a ApyturBeHe AenaTHocrl4



 

 

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

васпитања („Сл. гласник РС“ број 88/2017 и 27/2018 - др.закон) члана 2. и 4. 

Уредбе о  критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских 

установа и акта о мрежи јавних основних школа („Сл. гласник РС“ број 21/2018) и 

члана 63. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 

22/2013,15/2015, 26/2016 и 11/2018)  

Скупштина града Чачка, на седници одржаној  __________ 2019. године, 

донела је 

 

О Д Л У К У 
О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ПОДРУЧЈУ  ГРАДА 

ЧАЧКА 
 
 

Члан 1. 

                Овом   одлуком   утврђују се број и просторни распоред јавних 

предшколских установа на територији града Чачка, седиште и  издвојена 

одељења - објекти предшколске установе или други  простор  према врсти и 

структури, уважавајући циљеве и принципе предшколског васпитања и 

образовања и потребу оптималног коришћења расположивих ресурса у установи 

за обављање делатности васпитања и образовања деце предшколског узраста од  

шест месеци до поласка у основну школу. 

 

                                                                Члан 2. 

                 Предшколска установа обавља делатност предшколског образовања и 

васпитања деце предшколског узраста којим се обезбеђује 

исхрана,нега,превентивна здравствена и социјална заштита деце предшколског 

узраста у складу са законом. 

 

Члан 3. 

                  Делатност васпитања и образовања деце предшколског узраста од  

шест месеци до поласка у основну школу  на територији града Чачка  обавља се у 

две предшколске установе (у даљем тексту: Предшколска установа). 

Мрежу  Предшколских  установа  чине : 

1) Предшколска установа „Радост“ ул.Булевар Вука Караџића бб 

2) Предшколска установа „Моје детињство“  ул. Немањина бб 



 

 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДОСТ“ ул.Булевар Вука Караџића бб  

Табела 1. – Просторни капацитети установе 

 

 

Рб Објекат 

Број 

радних 

соба 

Норматив 

броја деце 

Површина 

објекта 

(m2) 

Површина 

дворишта 

(m2) 

Адреса 

1. Радост I 4 94 550  
3201 

Радише Поштића 4 

2. Радост II 6 100 650  Радише Поштића 4 

3. Бошко Буха 6 122 1200  7391 Светогорска 

4. Невен 5 110 1050  2870 Цара Душана 

5. Мајски цвет 10 194 1200  5839 Трнавска 

6. Надежда Петровић 11 220 1136  5445 НадеждеПетровић  

7. Сунце 12 316 2294 

5839 

Булевар Вука Караџића 

бб 
8. Бамби 9 180 1049  

9 

Издвојено 

одељење ван 

седишта установе 

при МЗ Трнава 

1 20 55 Трнава бб 

                        укупно: 64 1356 9184 30585  

 

Табела 2.- Централне кухиње и просечан број оброка дневно 

Рб Објекат 

Површина 

куњиње 

(m2) 

Доручак Ручак Ужина Адреса 

1. Надежда Петровић 150 1000 1100 1100 Н. Петровић 8 



 

 

Рб Објекат 

Површина 

куњиње 

(m2) 

Доручак Ручак Ужина Адреса 

2. Мајски цвет 100 650 750 750 Трнавска 

Укупно: 250 1650 1850 1850  

 

Табела 3.-Објекти за одмор и рекреацију деце 

 

Рб Назив 
Бр. 

Објеката 

Површина 

објеката 

(m2) 

Површина 

дворишта 

(m2) 

Капац итет Адреса 

1. Овчар 2 4.200 185200 315 Велика плажа Улцињ 

 

               ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 Четворочасовни припремни предшколски програм реализује се на:  

-градском подручју (у седишту установе)  

-сеоском  подручју (ван седишта установе). 

         ОРГАНИЗАЦИЈА ЧЕТВОРОЧАСОВНОГ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ 

ПРОГРАМА - У УСТАНОВИ 

 

           

Рб. 

Објекат у коме се 

реализује програм  

Број група Број деце 

1 Бамби 

 

2 26 

2 Бошко Буха 

 

 1 19 

3 Надежда Петровић 2 

 

22 



 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ЧЕТВОРОЧАСОВНОГ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ 

ПРОГРАМА – ВАН СЕДИШТА  УСТАНОВЕ 

 

Рб. Подручје Простор у коме се реализује 

програм 

Број група Број деце 

1  Трбушани 

 

Просторије ОШ 1 7 

2. Миоковци Просторије ОШ „Степа 

Степановић“ 

1 7 

3. Горња Горевница 

 

Простор ОШ „Степа 

Степановић“ 

1  5 

4. Трнава Простор месне заједнице 

Трнава 

1 7 

5. Доња Трепча 

 

Простор ОШ „22 

децембар“ 

1 5 

6. Заблаће Простор ОШ „Владислав 

Петковић Дис“ 

2 24 

   

    

             Предшколска установа „Моје детињство“ул.Немањина бб 

 

 

Табела 1.- Просторни капацитети установе 

Назив 

вртића 

Адреса 

вртића 

Година 

почетк

а рада 

Наменск

и грађен 

да/не 

Капацитет 

вртића 

Површин

а објекта 

Површин

а 

дворишта Јасл

е 

1-3 

г. 

Врти

ћ 

3 -6,5 

г. 

1.„Звончица

“ 

Мрчајевц

и 

2008.г. да 2 5 1333 m2 1650 m2 

 

 

 



 

 

                                                                  

 

 

2.„Пчелица“ Слатина 2006.г. не/ 

адаптација 

1 3  270 m2 1000 m2 

3.„Колибри“ Атеница 1982.г. да 1 4  950 m2 16153 

m2 

4. „Лептирић“ ул.Немањина 

бр.78 

1966.г. да / 4  340 m2 3880 m2 

5. „Младост“ ул.Книћанинова 

бр.30 

1977.г. да 2 5 1350 m2 2463 m2 

6. „Бисери“ ул.Његошева бб 1989.г. да 2 3 950 m2 3710 m2 

7. „Дечји гај“ ул.Трбушани 2006.г. да 1 4 554 m2 700 m2 

8. „Ђурђевак“ Пријевор 2004.г. не/ 

адаптација 

1 2 280 m2 3000 m2 

9.„Мали 

капетан“ 

ул.Немањина 

бр.60 

2011.г. да 6 12 3662,66 

m2 

1800 m2 

10. „Полетарац“ ул.Хајдук 

Вељкова бр.4 

1964.г. не/ 

адаптација 

/  4 325 m2 597 m2 

11.“Бубамара“ Прељина 2011.г. не/ 

адаптација 

1 3 387 m2 150 m2 

 

 

 

Табела бр.2 Укупан број деце у издвојеним објектима установе - целодневни облик рада   

 

 

 

 

 

 

 

Р.Б. Вртић 
Бр.деце 

2014/2015 

Бр.деце 

2015/2016 

Бр.деце 

2016/2017 

Бр.деце 

2017/2018 

Бр.деце 

2018/2019 



 

 

 

Припремни предшколски програм у граду Чачку, у оквиру Предшколске установе 

„Моје детињство“ одвија се : 

-у издвојеним објектима   

-у простору ван седишта установе - на сеоском подручју 

Табела бр.3 Број деце у припремном предшколском програму– четворочасовни облик 

рада, у издвојеним објектима установе 

Р:Б. Вртић Бр.деце 

2014/15.г. 

Бр.деце 

2015/16.г 

Бр.деце 

2016/17.г. 

Бр.деце 

2017/18.г. 

Бр.деце 

2018/19.г. 

1. Лептирић 20 21 19 16 19 

2. Младост 26 34 24 31 33 

3. Бисери 13 12 11 / 7 

4. Колибри 43 40 37 27 28 

5. Ђурђевак 5 / / / / 

6. Звончица 20 17 16 11 5 

7. Бубамара / / / / / 

8. Пчелица / / / / / 

9. Полетарац 

*у плану је 

организовање 

предшколског 

програма као   

четворочасовни 

облик рада сата од 

радне 

2019/20.године 

/ / / / / 

10. Мали капетан / / / / / 

11. Дечји гај 5 5 / 7 7 

1. Лептирић 110 109 101 99 104 

2. Младост 176 180 173 167 169 

3. Бисери 123 123 122 122 115 

4. Колибри 135 136 138 138 129 

5. Ђурђевак 83 71 76 73 75 

6. Звончица 130 135 151 159 169 

7. Бубамара 94 97 97 88 99 

8. Пчелица 99 96 95 104 104 

9. Полетарац 119 116 106 105 76 

10. Мали капетан-

седиште установе 

437 448 450 455 433 

11. Дечји гај 150 136 141 135 131 

 Укупно: 1656 1647 1650 1645 1604 



 

 

 Укупно: 132 129 107 92 99 

 

Табела бр.4 Број деце у припремном предшколском програму – четворочасовни облик 

рада, ван седишта установе 

Р.Б

. 

Место Простор Бр.деце 

2014/15 

Бр.деце 

2015/16 

Бр.деце 

2016/17 

Бр.деце 

2017/18 

Бр.деце 

2018/19 

1. Прислоница простор ОШ „Прељина“ 

Прељина 

 

5 5 10 7 8 

2. Љубић село простор ОШ „Танаско 

Рајић“ 

23 18 20 8 19 

3. Остра простор ОШ „Татомир 

Анђелић“ Мрчајевци 

/ 9 5 / 6 

4. Катрга простор ОШ „Татомир 

Анђелић“ Мрчајевци 

/ 5 5 9 5 

5. Бресница простор ОШ „Ђенерал 

Марко Ђ.Катанић“ 

Бресница 

9 10 11 13 9 

6. Качулице простор ОШ „Бранислав 

Петровић“ Слатина 

8 9 6 6 / 

7. Слатина простор ОШ „Бранислав 

Петровић“ Слатина 

/ 5 6 9 12 

8. Премећа простор ОШ „Бранислав 

Петровић“ Слатина 

/ 5 / / / 

9. Прељина  простор ОШ „Прељина“ 

Прељина 

12 12 16 19 16 

10. Ракова простор ОШ „Прељина“ 

Прељина 

/ / / / / 

11. Мојсиње простор ОШ „Татомир 

Анђелић“ Мрчајевци 

5 7 8 5 7 

12. Вујетинци Простор ОШ „Татомир 

Анђелић“ Мрчајевци 

3 / 5 / 5 

 Укупно:  65 85 92 76 75 

 

 

*Посебан програм у трајању од 4 сата у ОШ „Владислав Петковић Дис“ Заблаће  

  



 

 

Место Простор/ 

време 

реализације 

     

Бр. 

група 

Број 

деце 

2014

/ 

15 

Број 

група 

Број 

деце 

2015

/ 

16 

Бр. 

група 

Бр. 

деце 

2016

/ 

17 

Бр. 

група 

Бр. 

деце 

2017

/18 

Бр. 

гру

па 

Бр. 

деце 

2018

/19 

Заблаће 

простор ОШ 

„Владислав 

Петковић 

Дис“ 

Заблаће /  у 

времену од 

07:30-11:30 

и 12:00-

16:00 

 

2 44 2 43 2 39 2 35 2 38 

 

*Посебан програм кратког трајања од 2 сата /седиште установе – 

Место Простор/вре

ме 

реализације 

     

Бр. 

група 

Број 

деце 

2014

/15 

 

Број 

група 

Бр. 

деце 

2015/

16 

Бр. 

гру

па 

Бр. 

деце 

2016/

17 

Бр. 

гру

па 

Бр. 

деце 

2017

/18 

Бр. 

гру

па 

Бр. 

деце 

2018 

/19 

Вртић 

„Мали 

капетан

“ 

простор 

вртића / 17 – 

19 часова 

 

1 24 1 23 1 24 1 22 1 12 

 

Васпитно образовни рад у Предшколској установи „Моје детињство“ Чачак, остварује се 

на српском језику. 

 

  Централне кухиње Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак  

Рб Објекат 

Површина 

кухиње 

(m2) 

Доручак Ручак Ужина Адреса 

1. Звончица  200 1000 1000 1000  

Мрчајевци 

2. Младост 120 650 650 650 Книћанинова 

Укупно: 320 1650 1650 1650  

  



 

 

Храна се дистрибуира у дистрибутивне кухиње вртића, како би се организовала исхрана 

деце.  

 

Члан 4 

          Саставни део ове одлуке чини Елаборат о плану мреже јавних 

предшколских установа са седиштем на подручју града за период од 2018.године. 

до 2023. односно пет година. 

 

Члан 5. 

             Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу“ града Чачка. 

Члан 6. 

               Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању 

мреже дечијих вртића и основних школа у општини Чачак („Службени лист 

општине Чачак“ број 11/2007 и „Службени лист града Чачка“ број 15/2010) 

 

 

                                     СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

                                             БР._____________ 

                                              :____________ 

 

                                                                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                                                             Игор Трифуновић 

 

 

 

 

 

 

 

 



O6pa3floxerbe

[lpaenu ocHoB 3a AoHorxeFbe oBe Ognyxe je unan.104 crae 3 3arona o
ocHoBaMa cucreMa o6pasoearua w BacnvraHra (Cn.rnacnrr P.Cp6uje
6p.8812017 ,2712018(l)-,qp.saxoht n 2712018(ll)-Ap.saxon),3axoH o ocHoBHoM
o6paaoaaruy h Bacnurauy"(Cnyx6enr rflacHrK P.Cp6raje 6p.5512013,10112017n
2712018-gp.saxon) 3aron o nperquKoncKoM o6paeoeauy u Bacnhraruy(Cn.rnacHltK
P.Cp6uje 6poj 1812010,10112017,11312017-4p.saron),Ypeg6a o Kpnrepiljynrrarrlra sa
AoHoueFbe aKTa o Mpexh jaenrx npe4uJKoncKr4x ycraHoBa il aKTa o Mpexu jaeHux
ocHoBHr4x ruKona (,,Cn rnacnux P.Cp6rje 6p.21 1201 8').

llpe.quxoncKu nporpaM Ha repraroprjv tpa1a Lla.'txa o4eilja ce y ABe jaene
npe.quKoncKe ycraHoBe u ro llpegulroncra ycraHoBa ,,Pa4ocr" u ['lpe4uKo.ncxa
ycraHoBa ,,Moje ,qeruLbcrBo" y LlenoAHeBHoM nporpaMy.Bacnurno o6paaoeHu paA
opranuayje ce y BacnilTHl4M rpynaMa .Bacnurne rpyne o6pasyjy ce 3a Aeqy vcror vnn
pa3ntaqnror yspacra.Y npe.quKoncKilM ycraHoBaMa o6aarua ce il npunpeMHn
npefluxoncKu nporpaM I To KaKo y cegh[lTy raKo h BaH ce.qilura VcraHoae.

O4nyrou Crynulrnne rpa,qa 9aqxa 6p.06-39/16-l (,,Cnyx6env nvcr rpa4a
L{at{Ka" 6p.512016) gara je carnacnocr Ha O4nyxy o r43MeHaMa il AonyHaMa Craryra
npeAuKoncKe ycraHoBe ,,Pagocr". Har4Me, Ynpaenra o46op flpegr.uxoncKe ycraHoBe
,,Pagocr" Ha ceAHm-Ia o4pxaHoj AaHa 15.01.2016.rog. EoHeo je O,qnyxy Aa ceAnure
ycraHoBe yMecro y ynvu'v Hage44e l-lerpoanh 6p.8 6yRe y ynmqu Syneeap Byxa
Kapaprha 66. Y o6jexry y ynrqr Ha4exqe [lerpoarh oraopuhe ce ABe jacnene rpyne.

Y Tpnaara y npocroprajarvra MecHe sajegnrarle o6ae.rba ce BacnilTHo o6pasoann
paA y ueuoauroj rpynil y3pcra ofl 3 Ro 5 rogrna. l-pyna ilMa ABa,qeceropo Aelle.
llporpau npe4uKoncror o6paaoBaba r Bacnuraba y HaBe4enoj rpynh je 6 caru AHeHo
cxo,qHo ,an.27 crae 1. raqka 3 3arona o npe4uKoflcKoM o6pasoaauy I Bacn]4Talby.

nmr [-pa4cKe ynpaBe

rqenaTHocTt4
CraHroelah

*iS1

ffifl
t:l- ri{'lt,



Предшколска установа “Радост” Чачак 

Надежде Петровић бр. 8, 32 000 Чачак 

ПИБ: 100894847 

Матични број: 7181671 

Т.Р.: 840-6661-30 

Тел/Фаx: 032 322-556 
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Законски прописи и подзаконска акта релевантни за израду 
елабората: 

 Закон о основама система образовања и васпитања (“Сл. Гласник РС” 
бр. 88/2017 и 27//2018); 

 Закон о предшколском васпитању и образовању (“Сл. Гласник РС” бр. 
18/2010, 101/2017 ); 

 

 Правилника о oпштим основама  предшколског васпитања и образовања 

(„Службени гласник РС“,бр.14/2006); 

 Уредба о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних 
предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа; 

 Статут Предшколске установе „Радост“ Чачак, донет 24.04.2018. године; 

 

Основни подаци о установи: 

 

 Назив установе: Предшколска установа “Радост” Чачак, Чачак, 
Бул.Вука Караџића  бб; 

 Врста установе: Предшколска установа 

 Седиште: Чачак,  Бул.Вука Караџића  бб; 

 Језик на коме се остварује образовно васпитни рад: Српски 

 Телефон/факс: 032/322-556 

 e-mail: ,radost-cacak@mts.rs puradost.ca@gmail.com  

 website: www.radost.edu.rs 

 

Акта о оснивању установе 

 

Предшколска установа “Радост” Чачак основана је решењем НОО Чачак број 
17859/1 дана 23.10.1959. године, под именом Дечји вртић “Радост” Чачак. Дечји 
вртић “Радост” Чачак уписан је у судски регистар у Крагујевцу дана 20.12.1965. 
године (“Сл. Лист” 37/65), а код Окружног привредног суда у Краљеву уписан је у 
судски регистар као Предшколска установа “Радост” Чачак (ФИ 2616/2000). У 
Привредни суд Чачак уписана је Предшколска установа “Радост” Чачак са седиштем 
у Чачку, Надежде Петровић број 8 (ФИ 14/2013). 

Скупштина града Чачка донела је одлуку о измени и допуни одлуке о 
утврђивању мреже дечијих вртића број 06-99/10 од 26.11.2010. године и том одлуком 
утврдила да су дечји вртићи утврђени овом мрежом организовани у две предшколске 
установе и то ПУ “Радост” Чачак,  и ПУ “Моје детињство”, а све у циљу организовања 
васпитно образовног рада у целодневном и полудневном боравку.  

Поделом ПУ “Радост” Чачак на две установе, Скупштина града Чачка ствара 
услове да се унапреди квалитет, да се побољшају услови у којима се остварује 
васпитно образовни рад, као и могућност за бољу организацију у оквиру сваке 
установе и већу ефикасност у целокупном раду (припремање и дистрибуција хране, 



рад административно правне и техничке службе и организација, реализација и 
праћење квалитета васпитно образовног рада). 

 

Делатност и специфичност установе 

 
 Предшколска установа „Радост“ обавља делатност предшколског образовања 

и васпитања деце предшколског узраста у складу са Основама предшколског 
васпитања и образовања и посебним Законом. Установа делује у оквиру уписане 
делатности у Судски регистар, сходно Закону о класификацији делатности и 
регистру јединица разврставања . Претежна делатност Установе је: 

- 85.10 предшколско образовање 

 
Поред претежне делатности, Установа обавља и: 
 

- 88.91 делатност дневне бриге о деци 
  
- 5520 део страног друштва Дечије одмаралиште „Овчар“ у Улцињу 

 
У оквиру основне делатности Установа обавља следеће послове: 
 
 1. Нега и васпитање деце од 12 месеци до 3 године; 
 

 2. Образовање и васпитање деце узраста од 3 године до укључивања у 
програм припреме за школу; 

 

 3. Исхрану, негу, превентивно здравствену заштиту, социјалну заштиту деце 
предшколског узраста у складу са Законом; 

 
 4. Програм предшколског васпитања и образовања који се остварује у 

различитом трајању:   
- целодневни боравак – од 9 сати до 12 сати дневно; 
- у полудневном трајању – припремни предшколски програм – 4 сата дневно; 
 
 5.    Програм предшколског васпитања и образовања који се остварује у  
трајању до 6 сати дневно предвиђено одредбом члана 27 став 1 тачка 3.    
 
 6.  Васпитно образовни рад са децом на болничком лечењу. 
 

Специфичност Предшколске установе „Радост“ је у томе што у оквиру своје 
мреже има осам објеката, седам објеката налази се у ужем градском језгру, један на 
периферији, као и једно издвојено одељење ван седишта установе.  

 
Поседује Дечије одмаралиште „Овчар“ у Улцињу и болничку групу на 

педијатријском одељењу Опште болнице Чачак. 
 
Материјално технички услови за остваривање делатности 

 

 Предшколска установа  “Радост” Чачак оставрује васпитно образовни рад, 
негу, исхрану, превентивно-здравствену и социјалну заштиту у осам вртића-објеката, 
као посебним грађевинским  и функционалним целинама са припадајућим отвореним 
простором-двориштем, као и у издвојеном одељењу ван седишта установе при МЗ 
Трнава. 



 

Припремни предшколски програм у сеоским срединама, ван седишта установе 
реализује се у просторијама основних школа и месних заједница који су за потребе 
деце адаптирани. 

 

Табела 1.- Просторни капацитети установе: 

Рб Објекат 

Број 
радних 

соба 

Норматив 
броја 
деце 

Површин
а објекта 

(m2) 

Површин
а 

дворишт
а 

(m2) 

Адреса 

1. Радост I 4 94 550  3201 Радише Поштића 4 

2. Радост II 6 100 650  Радише Поштића 4 

3. Бошко Буха 6 122 1200  7391 Светогорска 

4. Невен 5 110 1050  2870 Цара Душана 

5. Мајски цвет 10 194 1200  5839 Трнавска 

6. 
Надежда 
Петровић 

11 220 1136  5445 НадеждеПетровић  

7. Сунце 12 316 2294 
5839 

Булевар Вука 
Караџића бб 

8. Бамби 9 180 1049  

9 

Издвојено 
одељење ван 
седишта 
установе при МЗ 
Трнава 

1 20 55  Трнава бб 

                        укупно: 64 1356 9184 30585  

 

Табела 2.- Централне кухиње и просечан број оброка дневно 

Рб Објекат 
Површина 

куњиње 

(m2) 
Доручак Ручак Ужина Адреса 

1. Надежда Петровић 150 1000 1100 1100 Н. Петровић 8 

2. Мајски цвет 100 650 750 750 Трнавска 

Укупно: 250 1650 1850 1850  

 

Табела 3.-Објекти за одмор и рекреацију деце 

Рб Назив 
Бр. 

Објеката 

Површина 

објеката 
(m2) 

Површина 

дворишта 
(m2) 

Капац итет Адреса 

1. Овчар 2 4.200 185200 315 Велика плажа Улцињ 

 

Васпитно образовна делатност предшколске установе је приоритетна у односу 
на делатност којом се обезбеђује исхрана, нега, превентивно здравствена и 
социјална заштита која се обавља у предшколској установи, а које су у функцији 
остваривања делатности васпитања и образовања.  



Васпитно образовна делатност се обавља на начин да допринесе целовитом 
развоју и добробити детета предшколског узраста, пружањем услова и подстицаја да 
дете развија своје капацитете, проширује искуства и израђује сазнања о себи и 
другим људима укључујући право на уважавање мишљења. 

 

Обухват деце предшколским васпитањем и образовањем 

 
Обухват деце  целодневним боравком у Установи у просеку износи 22,3 % 

Највећи  обухват имају деца узраста 5,5 до 6,5 година ( у просеку 26 %). Најмањи 
обухват деце млађег јасленог узраста (испод 15%).  

Подаци о обухвату деце целодневним боравком предшколског васпитања и 
образовања приказани у табели која следи: 

 
 

 Година 
рођења 

Број деце 
рођене у 
граду Чачку 

Број 
уписане 
деце у ПУ 

УКУПНО 

% 

Б
р

о
ј 

д
е
ц

е
 у

з
р

а
с

т
а

 о
д

  
0

-6
,5

  
у

 

гр
а

д
у

 

Деца од 1-3 г. 2017.г. 912 140 15,4 

2016.г. 985 228 23,2 

Деца од 3-5,5 
г. 

2015.г.  
 

975 240 24,6 

2014.г 

 
976 345 35,3 

2013.г. 1022 

 
291 28,5 

 
Од 5.5-6.5 г. 

 
2012.г. 

 
1071 

 

 
278 

 
26 

УКУПНО  :    
5941 

 
1522 

 
 26% 

 

 
 
  Наведени подаци указују да треба и даље радити на стварању услова за 
ширењем мреже вртића, а све како би се изашло у сусрет потребама породица. 
 

 Локална самоуправа је на иницијативу Предшколске установе „Радост“ Чачак 
препознала потребе за проширењем смештајних капацитета у вртићу „Сунце“, где ће 
бити формиране три васпитне групе у које ће бити смештено осамдесеторо деце 
узраста од 3,5 до 5,5 година. У други део  простора биће премештена Управа-
Седиште Предшколске установе „Радост“.  
 Премештањем Управе-седишта  вртића из објекта „Надежда Петровић“ у 
вртић „Сунце“ створили би се услови за отварањем две јаслене групе., с обзиром да 
је обухват деце јасленог узраста у Предшколској установи „Радост“ свега 16 % од 
укупног броја рођене деце на територији града. 

 
 

          
  

          Oбјекти Предшколске установе “Радост” Чачак 



 

1. Oбјекат “Сунце” се налази у Ул.Булевар Вука Караџића, укупне 

површине П+П1 1794,60 м2 +ПК адаптација поткровља 502,44 м2,  који објекат се 
налази на к.п. бр. 3955/1, к.п.бр.3955/6, к.п.бр. 3955/9, к.п.бр.3955/34 и к.п.бр. 3955/38 
све у КО Чачак. 

У објекту “Сунце” има 12 васпитних група. Од тог броја три групе су јаслене 
групе узраста деце од 1 до 3 године, а 9 васпитних  група су вртиђске групе узраста 
деце од 3 године до 6,5 година.  

У плану установе је отварање још три вртићске групе за децу узраста   од 3 
године  до 5,5  година. 

  Број деце по групама: 

Јаслене групе-узраст од 1 до 3 године 

Рб. Група Број група Број деце Норматив по 

групи 

1. Млађа јаслена група 1 14 12 

2. Старија јаслена група 2 36 16 

 

Вртићске групе-узраст од 3 до 5,5 година 

Рб. Група Број група Број деце Норматив по 

групи 

1. Млађа вртићска група 2 48 20 

2. Млађа вртићска група 1  20 

3. Средња вртићска група 4 116 24 

4. Средња вртићска група 1   

5. Старија вртићска група 1 29 24 

6. Старија вртићска група 1  24 

 

Припремне предшколске групе-узраст од 5,5 до 6,5 година 

Рб. Група /време трајања 

програма 

Број група Број деце Норматив по 

групи 

1. Припремна предшколска 

група  

/целодневни боравак/ 

2 62 26 

 

Објекат “Сунце” налази се на локацији постојећег вртића “Бамби” КП 3955/1 и 
3955/6 у Чачку, Булебар Вука Караџића бб. 

Локација је са три стране ослоњена на саобраћајнице, а главни улаз је из 
Булевара Вука Караџића. 

Двориште објекта је ограђено дуж регулационе линије са две капије из улице 
Булевар Вука Караџића. Главни улаз за кориснике вртића је према Булевару Вука 
Караџића, а споредан улаз је из дворишта. Објекат је спратности П+1 и у приземљу 
објекта се налази главни улаз из кога се преко трема са надстрешницом и 
ветробрана приступа главном холу из кога је обезбеђено степениште за први спрат 
који води до просторија намењених за боравак деце, затим приступ делу приземља 
за управу, кухињском и економском блоку. 



У делу приземља се налази просторија за изолацију болесне деце, просторије 
за дидактику и чишћење као и простор за више сврха.  

Због великог броја деце у објекту “Сунце”, Скупштина града је издвојила 
средства и извршила реконструкцију  поткровља истог објекта, а на начин  што је 
један део тог простора адаптирала у пословни простор,односно будуће седиште 
установе, а други део у вртићске групе за децу узраста од 3 године до 5,5 година и то 
три вртићске групе-млађа вртићска група, средња вртићска група и старија вртићска 
група. 

Простор намењен за васпитно образовни рад у вртићким групама узраста 
деце од 3 године до 5,5 година тренутно је стављен на располагање корисницима 
ПУ „Моје Детињство“ до завршетка реконструкције вртића „Полетарац“ у Ул.Хајдук 
Вељковој.  

У  делу адаптираног поткровља  који је намењен за пословни простор налази 
ће се управа, односно седиште  установе 

Простор ван објекта обухвата травнате терене, игралиште са опремом. 
Објекат је прикључен на централно грејање 

 

         2.      Oбјекат “Бамби” налази се у Чачку, у Ул. Булевар Вука Караџића бб 

на катастарској парцели 3955/6 на истој парцели на којој се налази и објекат “Сунце”.   
Објекат је површине 1049 м2,  површина дворишта износи  5.839 м2 и то је 
заједнички  дворишни простор са вртићем “Сунце”.   

                    У објекту „Бамби“ има 9  васпитних група. Од наведеног броја  4 васпитне 
групе су јаслене групе узраста деце од 1 до 3 године, а   5 васпитних група су 
вртићские група узраста деце од 3 до 6,5  година. 

 

Број деце по групама: 

                Јаслене групе-узраст од 1 до 3 године  
Рб. Група Број група Број деце Норматив по 

групи 

1. Млађа јаслена група 2 24 12 

2. Старија јаслена група 2 36 16 

 

             Вртићске групе-узраст од 3 до 5,5 година 

Рб. Група Број група Број деце Норматив по 

групи 

1. Млађа вртићска група 2 48 20 

2. Старија вртићска група 2 58 24 

 
                 Припремне предшколске групе-од 5,5 до 6,5 године 

 

Рб. Група /време трајања 

програма 

Број група Број деце Норматив по 

групи 

1. Припремна предшколска 

група  

/целодневни боравак/ 

1 31 26 

 
  
          



             Објекат је спратности П+1, пројектован је за 9 васпитних група са 
централним вишенаменским заједничким простором, простором за васпитаче, 
простором за дидактику, санитарну просторију за запослене, дистрибутнивном 
кухињом и простором за превентивно здравствени рад.  
            У свим просторијама које су намењене за боравак деце, предвиђена је и 
санитарна просторија. Уз сваку собу непосредно налази се гардероба за децу која 
садржи: Отворен гардеробер са фиксном клупом и информативним паноима. Из 
сваке собе за боравак деце може се изаћи у двориште. Површина соба је 58,97 м2.  
             На спрату се налазе 4 јаслене групе. У приземном делу се налазе вртићске 
групе узраста од 3 године до поласка у школу. 
             Вишенаменска заједничка просторија налази се у централном делу објекта и 
могуће је изаћи у двориште из ове просторије. Ту се налазе и спортски реквизити, 
клупе, тобоган,.. 
             Све просторије објекта и ходник имају природно осветљење и вентилацију. 
Двориште је ограђено металном оградом. Простор ван објекта обухвата игралиште, 
травнате терене, прилазне стазе. На игралишту се налазе клацкалице, тобоган, 
пењалице, два пешчаника. 
            Објекат се налази поред главне саобраћајнице и има директан прилаз 
објекту. Објекат је прикључен на централно грејање. 
             

3.      Oбјекат “Бошко Буха” налази се у Чачку, у Ул. Стетогорска бб,  површине 

1200м2, а површина дворишта износи  7.391 м2.  
 

          У објекту „Бошко Буха“ има 6 васпитних група  Од наведеног броја 2 васпитне 
групе  су јаслене групе узраста деце од 1 до 3 године, а   4 васпитне групе су 
вртићске групе узраста деце од 3 до 6,5  година. 

Број деце по групама: 
              
                Јаслене групе-узраст од 1 до 3 године 

Рб. Група Број група Број деце Норматив по 

групи 

1. Млађа јаслена група 1 14 12 

2. Старија јаслена група 1 18 16 

 

 
                Вртићске групе-узраст од 3 до 5,5 година 

 

Рб. Група Број група Број деце Норматив по 

групи 

1. Млађа вртићска група 1 24 20 

2 Средња вртићска група 1 29 24 

3. Старија вртићска група 1 29 24 

 
                Припремне предшколске групе-узраст од 5,5 до 6,5 година 

 

Рб. Група /време трајања 

програма 

Број група Број деце Норматив по 

групи 

1. Припремна предшколска 

група  

/целодневни боравак/ 

1 31 26 

 

 
             
                



               У свим просторијама које су намењене за боравак деце, предвиђена је и 
санитарна просторија. Уз сваку собу непосредно налази се гардероба за децу која 
садржи отворен гардеробер са фиксном клупом и информативним паноима. Из сваке 
собе за боравак деце може се изаћи у двориште.  Површина соба је 60 м2.  
               Вишенаменска заједничка просторија налази се у централном делу објекта 
и могуће је изаћи у двориште из ове просторије. Ту се налазе и спортски реквизити, 
клупе, тобоган,.. 
             Све просторије објекта и ходник имају природно осветљење и вентилацију. 
Двориште је ограђено металном оградом. Простор ван објекта обухвата игралиште, 
травнате терене, прилазне стазе. На игралишту се налазе клацкалице, тобоган, 
пењалице, два пешчаника. 
            Објекат се налази поред главне саобраћајнице и има директан прилаз 
објекту. Објекат је прикључен на централно грејање. 
              

4.           Oбјекат “Радост 1” се налази у Чачку, у Ул. Радише Поштића број 4, на 

катастарској парцели број 640/4. Површина објекта је 550 м2, а дворишна површина 
је заједничка са вртићем “Радост 2” и износи 3201 м2.  
 

             У објекату  “Радост 1”  постоје 4 васпитне  вртићске групе   узраста деце од 

3 године  до 6,5  година. 
 

Број деце по групама: 

 

           Вртићске групе-узраст од 3 до 5,5 године 

Рб. Група Број група Број деце Норматив по 

групи 

1. Млађа вртићска група 1 24 20 

2 Средња вртићска група 1 29 24 

3. Старија вртићска група 1 29 24 

 
 

Рб. Група /време трајања 

програма 

Број група Број деце Норматив по 

групи 

1. Припремна предшколска 

група  

/целодневни боравак/ 

1 31 26 

 
 

             Собе за боравак деце су површине од 50 м2 са гардеробером који се 
налази у холу испред собе. Собе имају санитарни чвор. Објекат има заједничку 
просторију-трпезарију ( површина је 70м2)  и диструбутивну кухињу (површина је 
20м2).  
             Све просторије објекта и ходник имају природно осветљење и вентилацију. 
Двориште је ограђено металном оградом. Простор ван објекта обухвата игралиште, 
травнате терене, прилазне стазе. На игралишту се налазе клацкалице, тобоган, 
пењалице, два пешчаника. 
            Објекат се налази поред главне саобраћајнице и има директан прилаз 
објекту. Објекат је прикључен на централно грејање. 
 
 

5.         Oбјекат “Радост 2” налази се у Чачку, у Ул. Радише Поштића број 4. 

Објекат је П+1 и представља посебну функционалну целину, укупне површине 650 
м2, а дворишна површина је заједничка са вртићем “Радост 2” и износи 3201 м2.  
 



            У објекту “Радост 2” има укупно 6 васпитних група. Од наведеног броја   4 

васпитне групе су јаслене групе узраста деце од 1 до 3 године, а 2 васпитне групе су 
вртићске групе узраста деце од 3 до 6,5  година. 
 

Број деце по групама: 
 

      Јаслене групе-узраста од 1 до 3 године 

Рб. Група Број група Број деце Норматив по 

групи 

1. Млађа јаслена група 2 24 12 

2. Старија јаслена група 2 36 16 

 
 

Вртићске групе-узраст од 3 до 5,5 година 

 

Рб. Група Број група Број деце Норматив по 

групи 

1. Средња вртићска група 1 29 24 

 
 

Припремне предшколске групе-узраст од 5,5 до 6,5 година 

 

Рб. Група /време трајања 

програма 

Број група Број деце Норматив по 

групи 

1. Припремна предшколска 

група  

/целодневни боравак/ 

1 31 26 

 
           
                   Површина собе за боравак деце је 36,59 м2. Површина санитарног чвора 
је 11 м2.  
                    У свим просторијама које су намењене за боравак деце, предвиђена је и 
санитарна просторија. Уз сваку собу непосредно налази се гардероба за децу која 
садржи отворен гардеробер са фиксном клупом и информативним паноима. Из сваке 
собе за боравак деце може се изаћи у двориште.  
               Вишенаменска заједничка просторија налази се у централном делу објекта 
и могуће је изаћи у двориште из ове просторије. Ту се налазе и спортски реквизити, 
клупе, тобоган,.. 
             Све просторије објекта и ходник имају природно осветљење и вентилацију. 
Двориште је ограђено металном оградом. Простор ван објекта обухвата игралиште, 
травнате терене, прилазне стазе. На игралишту се налазе клацкалице, тобоган, 
пењалице, два пешчаника. 
            Објекат се налази поред главне саобраћајнице и има директан прилаз 
објекту. Објекат је прикључен на централно грејање. 
              
 
     
  
             
             

6.      Oбјекат “Надежда Петровић”   се налази у Чачку, у Ул. Надежде 

Петровић број 8, на катастарској парцели број 1703/3, 1703/4,1703/6 и 1705/7. 
Локација је са две стране ослоњена на саобраћајнице, а главни улаз је из улице 
Надежде Петровић, а споредни улаз из улице Коче Анђелковић. 
Површина објекта је 1136 м2, а површина дворишта износи 5445 м2. 



У објекту “Надежда Петровић” има 11 васпитних група. Од тог броја 4 

васпитне групе су јаслене групе узраста деце од 1 до 3 године, а 7 васпитних  група 
су вртиђске групе узраста деце од 3 године до 6,5 година.  

У плану установе је отварање још 2 млађе јаслене групе  за децу узраста   од 
1 године  до 3  године. 

 

 Број деце по групама: 
 
                Јаслене групе-узраста од 1 до 3 године 

Рб. Група Број група Број деце Норматив по 

групи 

1. Млађа јаслена група 1 12 12 

 Млађа јаслена група 1 12 12 

 Млађа јаслена група 1  12 

 Млађа јаслена група 1  12 

2. Старија јаслена група 2 36 16 

 
                Вртићске групе-узраст од 3 до 5,5 године 

Рб. Група Број група Број деце Норматив по 

групи 

1. Млађа вртићска група 2 48 20 

2 Средња вртићска група 2 58 24 

3. Старија вртићска група 2 58 24 

 
 

                Припремне предшколске групе-узраст од 5,5 до 6,5 година 

Рб. Група /време трајања 

програма 

Број група Број деце Норматив по 

групи 

1. Припремна предшколска 

група  

/целодневни боравак/ 

1 31 26 

 

        Јаслене собе су различитих површина, тако што су две млађе јаслене групе  
површине по 22 м2, а две старије јаслене групе су површине 40 м2 и 50 м2. 
Непосредно уз собе се налазе и санитарни чворови. Свака соба има своју гардеробу, 
опремљена гарероберима-полицама. 
     У јаслицама се налази дистрибутивна кухиња која служи за поделу хране. У 
објекту се налази и просторија за медицинске сестре васпитаче. 
          Уз јаслице се тренутно налази и управа установе  са 5 канцеларија. 
     Премештањем седишта установе у  објекат вртића „Сунце“ у Бул.Вука 
Караџића, установа добија могућност да тренутне просторије  управе-седишта буду 
адаптиране  у простор за две млађе јаслене групе.  
              Тренутно постоји седам вртићских соба површине по 50 м2, свака соба има 
санитарни чвор. У холовима се налазе гардеробери. Заједничка просторија је 
површине 80 м2 и у њој су смештени спортски реквизити. У објекту се налази и 
просторија за васпитаче, превентивну сестру, нутриционисту. 
               Непосредно уз вртићске групе се налази и централна кухиња површине 200 
м2 уз пратеће просторије за обраду намирница и прање судова као и канцеларија за 
кухињско особље. Кухиља испуњава хигијенско техничке услове за производњу 
хране. Подови кихиње су од материјала који се лако пере, није клизав и не пропушта 
воду. 



                Просторије објекта “Надежда Петровић” се проветравају природним путем 
преко прозорских отвора. Грејање објекта је централно. Термичка изолација и 
звучна изолација подова и изолација фасадних зидова је урађена у складу са 
пројектном документацијом. Објекат је опремљен инсталацијама водовода и 
канализације, ПТТ, електро инсталацијама који су обезбеђени према прописима 
противпожарне заштите.  
                 У објекту се налази и вешерај са простором за чист и прљав веш и 
опремом која се захтева прописима (машине за прање рубља и сушара за веш). 
              
                  
7.      Oбјекат ”Мајски цвет” се налази у Чачку, у Ул. Трнавској број 8, на 

катастарској парцели број 1025, површине 1200 м2. Површина дворишта износи 
5839 м2.  Објекат је П+ П 1- приземље и спрат. 

У објекту “Мајски цвет” има 10 васпитних група. Од тог броја 4 васпитне групе 
су јаслене групе узраста деце од 1 до 3 године, а 6 васпитних  група су вртиђске 
групе узраста деце од 3 године до 6,5 година.  
 

 Број деце по групама: 
 
           Јаслене групе-узраста од 1 до 3 године 

Рб. Група Број група Број деце Норматив по 

групи 

1. Млађа јаслена група 2 24 12 

2. Старија јаслена група 2 36 16 

 
 
 

          Вртићске групе-узраста од 3 до 5,5 година 

Рб. Група Број група Број деце Норматив по 

групи 

1. Млађа вртићска група 1 24 20 

2 Средња вртићска група 2 58 24 

3. Старија вртићска група 2 58 24 

 

 
         Припремне предшколске групе-узраста од 5,5 до 6,5 године 

Рб. Група /време трајања 

програма 

Број група Број деце Норматив по 

групи 

1. Припремна предшколска 

група  

/целодневни боравак/ 

1 31 26 

 

             На спрату су смештене васпитне групе јасленог  узраста, док се у 
приземљу налазе васпитне групе вртићског узраста.  
            Површина вртићских соба је 57 м2, а јаслених 47 м2. Свака соба има 
санитарни чвор, гардеробу, заједничку просторију која је површине 67 м2. 
Заједнички простор обухвата вишенаменски простор, канцеларију за васпитаче и 
медицинске сестре васпитаче, простор за дидактички материјал, просторију за 
превентивно здравствени рад и санитарни чвор за одрасле. 
           У објекту се налази централна кухиња која производи храну за више објеката. 
Капацитет кухиње је 1500 оброка.  
           Све просторије објекта и ходник имају природно осветљење и вентилацију. 
Двориште је ограђено металном оградом. Простор ван објекта обухвата игралиште, 



травнате терене, прилазне стазе. На игралишту се налазе клацкалице, тобоган, 
пењалице, два пешчаника. 
            Објекат се налази поред главне саобраћајнице и има директан прилаз 
објекту. Објекат је прикључен на централно грејање.  
        
 

8.      Oбјекат ”Невен” се налази у Чачку, у Ул. Цара Душана број 9,  на 

катастарској парцели број 490/14. Површина  објекта износи  1050 м2, а површина 
дворишта је 2870 м2. 

         У објекту “Невен” има 5 васпитних група и то 1 васпитну групу  јасленог  

узраста деце од 1 до 3 године, а 4 васпитне  групе су вртићске групе узраста деце од 
3 године до 6,5 година. 
 

Број деце по групама: 
                           
              Јаслене групе- узраста од 1 до 3 године  

Рб. Група Број група Број деце Норматив по 

групи 

1. Старија јаслена група 1 18 16 

 
 

              Вртићске групе-узраста од 3 до 5,5 године 

Рб. Група Број група Број деце Норматив по 

групи 

1. Млађа вртићска група 1 24 20 

2 Средња вртићска група 1 29 24 

3. Старија вртићска група 1 29 24 

 
 

              Припремне предшколске групе-узраст од 5,5 до 6,5 година 

Рб. Група /време трајања 

програма 

Број група Број деце Норматив по 

групи 

1. Припремна предшколска 

група  

/целодневни боравак/ 

1 31 26 

 
 

             Површина вртићских и јаслене собе је 57 м2. Непосредно уз собе се налазе и 
санитарни чворови. Свака соба има своју гардеробу, опремљена гарероберима-
полицама.   
                          

           Све просторије објекта и ходник имају природно осветљење и вентилацију.  
Простор ван објекта, двориште  обухвата игралиште, травнате терене, прилазне 
стазе. На игралишту се налазе клацкалице, тобоган, пењалице, два пешчаника. 
 
 

9.      Издвојено одељење ван седишта установе,  у селу Трнава. 
 

        Васпитно-образовни рад у мешовитој групи узраста од 3 године до 5 година 
обавља се у простору при МЗ Трнава. 
Групу похађа двадесеторо деце.   

Програм предшколског васпитања и образовања у тој групи је у трајању до 6 
сати дневно предвиђено чланом 27. став 1. тачка 3. Закона о предшколском 
васпитању и образовању 

 



  Групна соба је површине 55м2.  Осветљена је  природном светлошћу. И има 
директан улаз. Санитарна просторија има две wc шоље. Гардероба је у склопу собе, 
одвојена. 
Отворени простор обухвата игралиште, травнате терене и прилазне стазе. 

 
 
 
   

              ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 
 

            Четворочасовни припремни предшколски програм реализује се на:  
-градском подручју (у седишту установе)  
-сеоском  подручју (ван седишта установе). 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЈА ЧЕТВОРОЧАСОВНОГ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ 

ПРОГРАМА – У УСТАНОВИ 

 
 
 

Рб. Објекат у коме се 

реализује програм  

Број група Број деце 

1 Бамби 

 
2 26 

2 Бошко Буха 

 
 1 19 

3 Надежда Петровић 2 

 

22 

 
 
 
 

        ОРГАНИЗАЦИЈА ЧЕТВОРОЧАСОВНОГ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ 

ПРОГРАМА – ВАН СЕДИШТА  УСТАНОВЕ 

 
 
 

Рб. Подручје Простор у коме се реализује 
програм 

Број група Број деце 

1  Трбушани 

 
Просторије ОШ „Љубиша 
Недић“ 

1 7 

2. Миоковци Просторије ОШ „Степа 
Степановић“ 

1 7 

3. Горња Горевница 

 
Простор ОШ „Степа 
Степановић“ 

1  5 

4. Трнава Простор месне заједнице 
Трнава 

1 7 

5. Доља Трепча 

 
Простор ОШ „22 
децембар“ 

1 5 

6. Заблаће Простор ОШ „Владислав 
Петковић Дис“ 

2 24 

    
 



 
 

              1.      ТРБУШАНИ  
 
Место и време: Четворочасовни припремни предшколски програм  се изводи 

у просторијама  ОШ „Љубиша Недић“ Трбушани. 
Припремни предшколски програм    реализује  једна група  у времену од 7.30 

до 11.30. 
Простор: Групна соба је просторија у приземљу школске зграде, површине  35 

m². У собу се улази из ходника и школског дворишта, на посебан улаз. Гардероба за 
децу се налази испред. Санитарна просторија се налази у оквиру школске зграде, 
поред собе и користе је и деца која похађају  школу. Отворени простор ван објекта 
обухвата: игралиште, травнате терене и прилазне стазе.  

Стручни радник: Предшколски програм у једној групи изводи један васпитач. 
 Групу похађа  седморо деце.  

 
 

2.       МИОКОВЦИ 

 
Место: Четворочасовни припремни предшколски програм се изводи у 

просторијама ОШ,,Степа Степановић“ Миоковци.  
Припремни предшколски програм  реализује једна група у времену   од 7:30 до 

11:30 часова,. 
Простор: Групна соба је просторија у приземљу школске зграде, површине 

око 15 m². Просторија има директан улаз из ходника. Гардероба за децу је  у соби.  
Санитарне просторије се налазе у оквиру школске зграде и користе их и деца која 
похађају школу. Отворени простор обухвата игралиште, травнате терене и прилазне 
стазе. 

Стручни радник: Припремни предшколски прогам у овој групи изводи 1 
васпитач. 
Групу похађа седморо деце.  
 

 
3.        ГОРЊА ГОРЕВНИЦА 

 
Место и време: Четворочасовни припремни предшколски програм се изводи у 

простору ОШ „Степа Степановић“ у Горњој Горевници.  
Припремни предшколски програм  реализује једна група у времену   од 7:30 до 

11:30 часова 

Простор: Групна соба је просторија у приземљу школске зграде, површине 
око 80 m². У собу се улази из школског дворишта, на посебан улаз. Гардероба за 
децу се налази у самој соби где постоји место за дечије ствари (чивилук, 
ципеларник). Санитарна просторија се налази у оквиру школске зграде и користе је и 
деца која похађају  школу. Отворени простор ван објекта обухвата: игралиште, 
травнате терене и прилазне стазе.  

Стручни радник: Предшколски програм у једној  групе изводи 1  васпитач са 
пуним радним временом.  

Групу похађа петоро деце. 
 
 

4.      ТРНАВА  
 

 Место: Четворочасовни припремни предшколски програм се изводи у 
простору МЗ Трнава.  



flprnpeuH]4 npe4uKoncKil nporpaM peanuayje jegna rpyna y BpeMeHy og 7:30 go
11:30 qacoBa.

llpocrop: l-pynHa co6a je npocropraja noapurilHe 50 m2. llpocropr,rja uua
,qrpeKraH yna3. CauurapHe npocroprje ce Hana3e HenocperqHo nope.q co6e. Oraopex
npocrop o6yxaara ilrpanillure, TpaBHare repeHe n nphna3He cra3e.

Crpvqnu patrnrr: [lprnpervrnil nperq[uKorcKt4 nporaM y oaoj rpynil uaeope 1

BacnrTaq.
l-pyny noxafla ceAMopo Eeqe.

5. AOtbA TPEnqA

Mecro t4 epelue: uleraopovacoBHl4 npilnpeMHu npe,qluKoflcKt4 nporpaM ce u3BoAt4 y
npocropy Olll ,, 22 geqev6ap ,, florua Tpen.ra .

IlpunpenaHu nperquJKoncKrl nporpaM peanraayje jegHa rpyna y BpeMeHy og 7:30
go '11:30 qacoea.

llpocrop: l-pynHa co6a je npocropraja y npil3eM.rby rilKoacxe 3rpape, noBptuhHe
oxo 30 m2. Y co6y ce yna3n il3 Lr.tKoncKor ,qBopl4r.ura, Ha noce6aH yna3. l-apgepo6a aa
Aeqy ce Hana3u ucnpe,q. CaHurapna npocropwja ce Hafla3u y oKBt4py tuKoncKe 3rpape,
nopeA co6e . OreopeHu npocrop eaH o6jerra o6yxaara vrpanuture, TpaBHare repeHe u
npilna3He cTa3e.

Crpvqnn pa.quur: flpeguxoncKil nporparvr y jegHoj rpynn ]43Borqn jeAaH Bacnhraq.
l-pyny noxafa neropo Aeqe.

6. 3AENAhE

Mecro: uleraopovacoBH14 nphnpeMHil npe.quJKo.ncKyr nporpaM ce t43Bogr4 y
n pocropy OIJJ,, Bna4 ucnaB flerroeilh n[nc"3a6nahe.

flprnpeuHh npegruKoncKil nporpaM peanrsyje ce y ABe rpyne y BpeMeHy oA
7:30 go 11:30 qacoBa.

llpocrop: l-pynHa co6a je npocropuja y npr3eMrby r.uKoncKe 3rpa.qe, noBptut4He
oxo 25 m2. [lpocropwja ilMa A]4peKraH yna3 H3 xoAHr4Ka. l-apgepo6a ea Aeqy ce Hana3n
nope,q rpynHe co6e, o,qHocHo y xoAHr4Ky rcnpeA. CanurapHe npocropraje ce Hafla3e
HenocperqHo nopefl co6e. OreopeHu npocrop o6yxaara urpant4ure, TpaBHare repeHe n
npilna3He cTa3e.

Crpvqnr pa.qnnr: llpranpervrnil npe,qluKoflcKr4 nporaM il3Bofqe 2 eacnuta.aa.
Fpyny noxala ABa.qecerqerBopo Eeqe.
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Предшколске установе “Моје детињство” Чачак  

 

 

Предмет Елабората: 

 

Утврђивање стручне и информационе подлоге за доношење Одлуке о мрежи јавних предшколских установа 

 

 

 

2019.година 



 

Делатност васпитања и образовања деце предшколског узраста од  шест месеци до поласка у основну школу  на територији 

града Чачка обављаће  

1. Предшколска установа „Радост“ и 

2. Предшколска установа „Моје детињство“ Чачак 

 

Мрежа  објеката Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак, Немањина бб  

Табела бр. 1: Мрежа вртића за Предшколску установу „Моје детињство“ на подручју града Чачка 

Назив вртића Адреса вртића Година 

почетка 

рада 

Наменски 

грађен 

да/не 

Капацитет вртића Површина 

објекта 

Површина 

дворишта Јасле 

1-3 г. 

Вртић 

3 -6,5 г. 

1.„Звончица“ Мрчајевци 2008.г. да 2 5 1333 m2 1650 m2 

2.„Пчелица“ Слатина 2006.г. не/ 

адаптација 

1 3  270 m2 1000 m2 

3.„Колибри“ Атеница 1982.г. да 1 4  950 m2 16153 m2 

4. „Лептирић“ ул.Немањина 

бр.78 

1966.г. да / 4  340 m2 3880 m2 

5. „Младост“ ул.Книћанинова 

бр.30 

1977.г. да 2 5 1350 m2 2463 m2 

6. „Бисери“ ул.Његошева бб 1989.г. да 2 3 950 m2 3710 m2 

7. „Дечји гај“ ул.Трбушани 2006.г. да 1 4 554 m2 700 m2 

8. „Ђурђевак“ Пријевор 2004.г. не/ 

адаптација 

1 2 280 m2 3000 m2 

9.„Мали 

капетан“ 

ул.Немањина 

бр.60 

2011.г. да 6 12 3662,66 m2 1800 m2 

10. „Полетарац“ ул.Хајдук 

Вељкова бр.4 

1964.г. не/ 

адаптација 

/  4 325 m2 597 m2 

11.“Бубамара“ Прељина 2011.г. не/ 

адаптација 

1 3 387 m2 150 m2 



 

 

Напомена: У току је реконструкција вртића „Полетарац“ - планирано је проширење капацитета за једну јаслену 

групу, тако да ће вртић имати 1 јаслену и 4 вртићске групе, укупно 5 васпитних група, две групе посебног програма у 

трајању од 4 сата и групу припремног предшколског програма у трајању од 4 сата. Површина објекта биће 550 m2 

 

 

Табела бр.2 Укупан број деце у издвојеним објектима установе - целодневни облик рада  

 

 

 

 

рб. Вртић Бр.деце 

2014/15.г. 

Бр.деце 

2015/16.г 

Бр.деце 

2016/17.г. 

Бр.деце 

2017/18.г. 

Бр.деце 

2018/19.г. 

1. Лептирић 110 109 101 99 104 

2. Младост 176 180 173 167 169 

3. Бисери 123 123 122 122 115 

4. Колибри 135 136 138 138 129 

5. Ђурђевак 83 71 76 73 75 

6. Звончица 130 135 151 159 169 

7. Бубамара 94 97 97 88 99 

8. Пчелица 99 96 95 104 104 

9. Полетарац 119 116 106 105 76 

10. Мали капетан-седиште установе 437 448 450 455 433 

11. Дечји гај 150 136 141 135 131 

 Укупно: 1656 1647 1650 1645 1604 



 

Припремни предшколски програм у граду Чачку, у оквиру Предшколске установе „Моје детињство“ одвија се : 

-у издвојеним објектима   

-у простору ван седишта установе - на сеоском подручју 

Табела бр.3 Број деце у припремном предшколском програму– четворочасовни облик рада, у издвојеним објектима 

установе 

Р:Б. Вртић Бр.деце 

2014/15.г. 

Бр.деце 

2015/16.г 

Бр.деце 

2016/17.г. 

Бр.деце 

2017/18.г. 

Бр.деце 

2018/19.г. 

1. Лептирић 20 21 19 16 19 

2. Младост 26 34 24 31 33 

3. Бисери 13 12 11 / 7 

4. Колибри 43 40 37 27 28 

5. Ђурђевак 5 / / / / 

6. Звончица 20 17 16 11 5 

7. Бубамара / / / / / 

8. Пчелица / / / / / 

9. Полетарац 

*у плану је организовање 

предшколског програма као   

четворочасовни облик рада 

сата од радне 2019/20.године 

/ / / / / 

10. Мали капетан / / / / / 

11. Дечји гај 5 5 / 7 7 

 Укупно: 132 129 107 92 99 

 

 

 

 



 

Табела бр.4 Број деце у припремном предшколском програму – четворочасовни облик рада, ван седишта установе 

Р.Б. Место Простор Бр.деце 

2014/15.г. 

Бр.деце 

2015/16.г 

Бр.деце 

2016/17.г. 

Бр.деце 

2017/18.г. 

Бр.деце 

2018/19.г. 

1. Прислоница простор ОШ „Прељина“ Прељина 

 

5 5 10 7 8 

2. Љубић село простор ОШ „Танаско Рајић“ 23 18 20 8 19 

3. Остра простор ОШ „Татомир Анђелић“ 

Мрчајевци 

/ 9 5 / 6 

4. Катрга простор ОШ „Татомир Анђелић“ 

Мрчајевци 

/ 5 5 9 5 

5. Бресница простор ОШ „Ђенерал Марко 

Ђ.Катанић“ Бресница 

9 10 11 13 9 

6. Качулице простор ОШ „Бранислав Петровић“ 

Слатина 

8 9 6 6 / 

7. Слатина простор ОШ „Бранислав Петровић“ 

Слатина 

/ 5 6 9 12 

8. Премећа простор ОШ „Бранислав Петровић“ 

Слатина 

/ 5 / / / 

9. Прељина  простор ОШ „Прељина“ Прељина 12 12 16 19 16 

10. Ракова простор ОШ „Прељина“ Прељина / / / / / 

11. Мојсиње простор ОШ „Татомир Анђелић“ 

Мрчајевци 

5 7 8 5 7 

12. Вујетинци Простор ОШ „Татомир Анђелић“ 

Мрчајевци 

3 / 5 / 5 

 Укупно:  65 85 92 76 75 

 

 

 

 



 

*Посебан програм у трајању од 4 сата у ОШ „Владислав Петковић Дис“ Заблаће  

Рб. Место Простор/ време 

реализације 

     

Бр. 

група 

Број 

деце 

2014/ 

15.г. 

Број 

група 

Број 

деце 

2015/ 

16.г 

Бр. 

група 

Бр. 

деце 

2016/ 

17.г 

Бр. 

група 

Бр. 

деце 

2017/

18.г. 

Бр. 

група 

Бр. 

деце 

2018/1

9.г. 

1. Заблаће простор ОШ „Владислав 

Петковић Дис“ Заблаће /  у 

времену од 07:30-11:30 и 

12:00-16:00 

 

2 44 2 43 2 39 2 35 2 38 

  

*Посебан програм кратког трајања од 2 сата /седиште установе – 

Р.Б. Место Простор/време 

реализације 

     

Бр. 

група 

Број 

деце 

2014/

15.г. 

 

Број 

група 

Бр. 

деце 

2015/

16.г 

Бр. 

група 

Бр. 

деце 

2016/

17.г 

Бр. 

група 

Бр. 

деце 

2017/

18.г. 

Бр. 

гру

па 

Бр. 

деце 

2018/ 

19.г. 

1. Вртић 

„Мали 

капетан“ 

простор вртића / 17 – 19 

часова 

 

1 24 1 23 1 24 1 22 1 12 

 

Васпитно образовни рад у Предшколској установи „Моје детињство“ Чачак, остварује се на српском језику. 

 

  Централне кухиње Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак  

Рб Објекат 

Површина 

кухиње 

(m2) 

Доручак Ручак Ужина Адреса 
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