
  

Новембар 2020. 

Стратегија унапређивања 

предшколског 

васпитања и образовања 

општине Сечањ 

2020-2025      

 

 



 
 

1 

 

 

САДРЖАЈ 
САДРЖАЈ ................................................................................................................................................. 1 

Уводна реч председника општине ...................................................................................................... 2 

Списак скраћеница ................................................................................................................................ 3 

Полазне основе ...................................................................................................................................... 4 

Становништво и друштвено економски показатељи општине Сечањ .............................................. 5 

Финансијска издвајања општине за децу ............................................................................................ 7 

Предшколска установа Сечањ .............................................................................................................. 8 

Иницијатива за израду стратегије ........................................................................................................ 9 

Методологија ....................................................................................................................................... 10 

Визија и циљеви .................................................................................................................................. 12 

Мере и активности/Акциони план ..................................................................................................... 13 

Имплементација стратегије ................................................................................................................ 17 

Анекси – чланови радне групе .............................................................................................................. 18 

 

  



 
 

2 

Уводна реч председника општине  
 

Поштовани суграђани,  

Свесни чињенице да је последњих година интересовање креатора политике и 

доносиоца одлука, када је предшколско васпитање и образовање у питању, порасло 

– предшколско васпитање и образовање је нашло своје место у свим стратешким 

опредељењима и циљевима како Србије, тако и ове наше мале општине.  

Квалитетно предшколско образовање и васпитање деце на територији општине 

Сечањ, један је од приоритета општине на чијем сам челу.  

Прве године живота детета су од круцијалне важности за цео живот. Не постоји 

други период у животу током кога тако брзо растемо, учимо и током кога се толико 

мењамо на толико различитих начина. Деца раног узраста су невероватна у томе 

шта раде и постижу током тих првих година. Заједнички циљ нам је да она што 

дуже остану деца и да живе у безбрижним условима и сигурном окружењу.  

Као председник општине веома бринем о начину рада са нашим најмлађим 

суграђанима и локална администрација се из године у годину труди да се средства 

опредељена буџетом општине повећавају, а све у циљу унапређења услуга 

најмлађим суграђанима без обзира на националну припадност или културолошке 

разлике.  

Имајући у виду да је предшколско васпитање и образовање наших најмлађих 

суграђана веома важно, у сарадњи са Предшколском установом Полетарац из 

Сечња, приступили смо стратешком планирању унапређења предшколског 

васпитања и образовања, а документ који је пред вама показује озбиљност наше 

намере да унапредимо живот нашој деци.  

Период стратешког опредељења на унапређивању услуга ПВО који је покривен 

овим документом, нашом визијом и дефинисаним циљевима представља период 

од наредних 5 година.  

Спровођењем мера и активности дефинисаних у оквиру ове Стратегије, општина 

се јасно определила за бољу будућност најмлађих суграђана и показала спремност 

да се обезбеди бољи и садржајнији живот деце у наредном периоду. 

С поштовањем, 
Председник општине 

Предраг Рађеновић  
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Списак скраћеница 
 

АП Акциони план 

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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Полазне основе 
 
Стратегија унапређивања предшколског васпитања и образовања општине Сечањ 
2020-2025 (у даљем тексту Стратегија), иницирана је у оквиру пројекта „Подршка 
реформи система предшколског васпитања и образовања у Србији“  коју реализују 
Particip GmbH (водећи партнер), Internationaler Bund FreierTräger der Jugend-, Sozial- 
und Bildungsarbeite.V. (IB), Centre for Innovation in the Early Years (VBJK) и ЦИП- 
Центар за интерактивну педагогију (CIP). Општина Сечањ је обухваћена пројектом 
чији је циљ обезбеђивање континуитета реформских промена у предшколском 
васпитању и образовању у Србији, развијањем квалитета предшколског васпитања 
и образовања као саставног дела циклуса целоживотног учења, кроз подршку 
локалним самоуправама и предшколским установама.  
Полазишта за израду Стратегије унапређивања предшколског васпитања и 
образовања општине Сечањ 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. 

Општина Сечањ има Стратегију одрживог развоја општине Сечањ 2015-2020, којом 
јесте предвиђено перманентно унапређење капацитета запослених у 
институцијама друштвених делатности без обухвата представника предшколске 
установе и образовног система. Како систем ПВО није обухваћен Стратегијом 
одрживог развоја општине Сечањ, ова Стратегија представља његову допуну, са 
фокусом на васпитање и образовање деце предшколског узраста.  
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Становништво и друштвено економски показатељи општине 

Сечањ 
 
Специфичност општине Сечањ огледа се, између осталог, и  у њеном пограничном  
административном положају. Општина се налази у источном делу Баната, и АП 
Војводине.  Простире се на 523 km2 и са нешто више од 13.000 становника, убраја 
се у мање општине у Војводини. Општине са којима се граничи општина Сечањ су: 
Житиште на северу, Зрењанин на западу, Ковачица и Алибунар на југу и 
Пландиште на југ-југоистоку. На истоку и североистоку граница Општине је 
истовремено и граница са Румунијом са којом је повезана граничним прелазом у 
насељеном месту Јаша Томић.  
Општину Сечањ образује њено седиште у насељеном месту Сечањ и још 10 
насељених места: Банатска Дубица, Бока, Бусење, Јарковац, Јаша Томић, Конак, 
Крајишник, Неузина, Сутјеска и Шурјан. Путном мрежом Општина је добро 
повезана унутар себе, а исто тако и са осталим деловима Војводине и Србије.  
Укупан број становника општине Сечањ, по попису из 2011. године износи 13.325, 
што је у односу на 2002. год. пад од 3.052 становника, односно 18,63% (!!!), што је 
више у поређењу са просеком на нивоу средњобанатске области (9,88%), а 
нарочито у поређењу са нивоом АП Војводине (4,87%) и просеком на нивоу 
Републике Србије (3,52%). Овај податак указује на забрињавајућу чињеницу о 
депопулацији Општине! 
Табела 1: Упоредни преглед кретања броја становника, према спроведеним пописима до 
2011. год. 

Извор: РЗС, Становништво-упоредни преглед броја становника 1948, 1953, 1961, 
1971, 1981, 1991 и 2002. и  Општине и региони у Републици Србији 2019. 

 

Према попису из 2011. год., од укупног броја становника Општине, Срби  чине око 
69,31%, Мађари око 12,75%, Роми око 5,38%, Румуни око 4,27%, док су остале 
националне припадности заступљене у мањем проценту. Треба напоменути да је 
релативно значајан удео оних који се нису изјаснили (3,31%), као и оних који су се 
изјаснили по регионалној припадности (1,13%).  
Просечна старост становника у општини Сечањ, према подацима за 2012. год. је 
виша у односу на ниво за средњобанатску област (42,44 године) и републички ниво 
(42,23 године), а значајно виша у односу на ниво покрајине (41,83 године) и износи 
43,68 године. Пратећи овај тренд, индекс старења становништва у Општини је 
значајно виши нарочито у односу на АП Војводину (119,64), али и у односу на на 
Републику Србију (125,38) и средњобанатску област (125,87), и износи 137,97. 
Достигнути ниво развоја образовања, културе, физичке културе, здравствене, 
социјалне и дечје заштите у општини Сечањ је задовољавајући.  Међутим, укупна 
неразвијеност општине и привредна рецесија, а тиме и смањена буџетска 

 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Република Србија 5.794.837 6.162.321 6.678.247 7.202.915 7.729.246 7.576.837 7.498.001 7.234.099 

АП Војводина 1.640.599 1.698.640 1.854.971 1.952.560 2.034.782 1.970.195 2.031.992 1.932.945 

Средњобанатска 

област 
218.821 221.667 229.812 231.486 230.962 216.754 208.456 187.860 

Општина Сечањ 25.684 26.110 25.519 21.938 19.501 17.866 16.377 13.325 
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издвајања за друштвене делатности, утицали су да опремљеност и персонална 
структура институција јавних служби не задовољавају савремене стандарде, чиме 
је директно отежано пружање квалитетних услуга њиховим корисницима.  
Негативни ефекти природних и механичких кретања становништва неповољни су 
утолико више када се анализира дугорочна последица репродуктивног и 
биолошког пропадања становништва, а с тиме у вези и умањен економско – 
привредни потенцијал становника општине. Структура буџетских расхода 
општине у последње три деценије показује различито учешће појединих 
друштвених делатности у укупним расходима.  Генерално посматрано, недовољна 
републичка средства и немогућност већег издвајања из општинског буџета 
утицали су да према степену опремљености, кадровској попуњености и темпу 
модернизације рада установа друштвених делатности општине Сечањ и даље 
заостају за републичким просеком.  
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Финансијска издвајања општине за децу 
 

Општина Сечањ годинама у назад издваја значајна средства у односу на сопствене 
могућности за регресирање трошкова предшколског образовања и васпитања и на 
социјалну и дечију заштиту. Износи издвајања новчаних средстава у последње три 
године могу се видети у следећој табели: 
 

Табела 2: Издвајања општине Сечањ за ПВО и социјалну и дечију заштиту 
 2019 2018 2017 

Предшколско 
образовање и 
васпитање 

 
49.564.813,00 

 
47.197.807,00 

 
42.949.134,00 

Социјална и дечија 
заштита 

 
46.821.167,00 

 
31.390.000,00 

 
35.440.747,00 

 
Извор: Буџет општине Сечањ 2019., 2018., 2017. 

По усвојеном буџету општине Сечањ за 2020 годину планирана средства за 
Предшколско образовање и васпитање предвиђена су у износу од 54.996.288,00 
РСД, што је у просеку за око 10% повећан износ у односу на 2019 годину, док су 
средства за Социјалну и здравствену заштиту деце усвојена у нешто мањем износу 
у односу на 2019 годину и износе 46.100.508,00 РСД.  
 
Регресирање трошкова за ПВО опредељено буџетом, износило је за 2019 - 
3.640.000,00 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 
предвиђено Правилником. 
 
Из буџета општине Сечањ у распону од од 80-100% регресирају се трошкови 
боравка деце из следећих категорија: 
- Деца чији су родитељи корисници материјалног обезбеђења породице, а 
искључиво према евиденцији Центра за социјални рад општине Сечањ; 
- деца са сметњама у развоју и инвалидитетом за које трошкове боравка и 
исхране не сноси Република; 
-  
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Предшколска установа Сечањ 
 

 

 

Предшколска установа „ Полетарац“ Сечањ послује од 1994. године са седиштем у 
Сечњу. Основана је са циљем остваривања квалитетног васпитнообразовног рада  
за сву децу  са територије општине Сечањ. Предшколска установа „ Полетарац“ 
Сечањ остварује предшколско васпитање и образовање, превентивну 
здравствену негу, социјалну заштиту, негу и исхрану деце до поласка у школу. 
Васпитнообразовни рад је органозован за децу узраста од 1 до 6,5 година, 
укључујући и продужени боравак деце у вртићу  до 16 часова, сваког радног дана. 
 
ПУ „ Полетарац“ Сечањ има укупно 10 објеката у 10 насељених места наше 
општине. У овој школској години 2020/2021, у вртићу је боравило 277 деце. 
Формирано је 20 васпитних група, од чега 11 група за децу која похађају 
Припремни предшколски програм (узраста од 5,5-6,5 година) и 9 група које 
похађају деца узраста од 1 - 5,5 година. 
 
Сви запослени у ПУ поседују одговарајућу стручну спрему неопходну за обављање 
извршавања радних задатака.  
ПУ има укупно 31 запослана лицa: 20 васпитача, 1 директора, 1 секретара, 1 
сарадника- социјалног радника, 1 стручног сарадника-логопеда, 2 медицинске 
сестре, 1 шефа рачуноводства, 1 возача-набављача, 2 спремачице и 1 кувара.  
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Иницијатива за израду стратегије 
 

 
Стратегија унапређивања предшколског васпитања и образовања општине Сечањ 
2020-2025 (у даљем тексту Стратегија), иницирана је у оквиру пројекта „Подршка 
реформи система предшколског васпитања и образовања у Србији“  коју реализују 
Particip GmbH (водећи партнер), Internationaler Bund FreierTräger der Jugend-, Sozial- 
und Bildungsarbeite.V. (IB), Centre for Innovation in the Early Years (VBJK) И цип 
Центар за интеактивну педагогију (CIP).  
 
Наша општина је једна од општина обухваћених пројектом коме је циљ 
обезбеђивање континуитета реформских промена у предшколском васпитању и 
образовању у Србији развијањем квалитета предшколског васпитања и 
образовања као саставног дела циклуса целоживотног учења, кроз подршку 
локалним самоуправама и предшколским установама. 
Пројекат има потенцијал да значајно допринесе подизању свести у заједници о 
важности ширег укључивања деце у предшколске програме, унапређивању 
квалитета васпитно-образовног рада са децом применом савремених педагошких 
приступа као и унапређењу законског оквира за предшколско васпитање и 
образовање.  
 
Такође, полазећи од чињенице да предшколско васпитање и образовање деци нуди 
простор за развој, игру и учење, да деца уче једна од других и од васпитача, долазе 
у контакт са различитошћу која постоји међу њиховим вршњацима као и 
одраслима, у безбедној атмосфери, као и да кроз педагошку функцију предшколско 
васпитање и образовање пружа подршку породицама, унапређује њихове 
родитељске вештине и знања, и може индиректно да утиче и на окружење за учење 
у кући, дошло се до заједничког закључка да је на територији општине Сечањ 
неопходно радити на унапређивању ПВО. 
 
Општина Сечањ је предузела све неопходне мере, донела одлуке, одредила 
координатора и укључила све битне организације, институције, заводе и остале са 
своје територије како би побољшала услове рада предшколске установе као и 
боравка деце у објектима ПУ на својој територији.  
 
Перманентно се ради на подизању квалитета и знања запослених у ПУ као и на 
припреми предлога пројеката који олакшавају рад и васпитање деце у нашој ПУ.  
 
Велика воља и организованост на локалном нивоу допринела је иницијативи на 
припреми овог значајног документа у областу предшколског васпитања и 
образовања, док је решеност за сарадњу и сваки вид подршке предшколској 
установи од стране општинске управе на веома високом нивоу.  
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Методологија 
 
Како би се дефинисала Стратегија унапређивања ПВО на територији општине 
Сечањ, коришћена је методологија по принципу SWOT анализе. Ова анализа ПВО 
заснива се на идентификацији предности, тј. јаких страна, слабости, могућности за 
напредак, шанси  и опасности, претњи.  

 
Снаге Слабости 

 Добра комуникација са 
родитељима 

 Разумевање и доступност ЛСУ 
 Професионалност запослених у ПУ 
 Обухватност свих насељених места 

општине Сечањ 
 Усклађеност рада запослених ПУ са 

запосленим родитељима 
 Ангажовање путем пројеката 

дефектолога, гинеколога, 
психолога, логопеда... 

 Вантелесна оплодња 
 Помоћ породицама са децом са 

сметњама у развоју 
 Помоћ социјално угроженим 

породицама 
 Перманентно стручно 

усавршавање запослених у ПУ 
 Дуга традиција рада ПУ 
 Пројектна ангажованост како ЛСУ 

тако и ПУ за решавање проблема на 
локалном нивоу 

 Добра сарадња институција на 
локалном нивоу 

 Разуђеност територије 
 Недостатак људских ресурса 
 Недовољно стручног кадра у свим 

установама 
 Незаинтересованост родитеља 
 Медији неинформисани 
 Недовољно адекватног простора 
 Везаност ПВО за школе 
 Велики број старачких 

домаћинстава 
 Стари објекти ПВО од којих неки 

захтевају хитну адаптацију 
 недостатак финансијских средстава 

за одржавања и адаптацију 
постојећих капацитета и улагање у 
изградњу нових  

 недостатак спортских и културних 
активности за децу посебно из 
мањих средина 

 Недовољна опремљеност простора 
 

Могућности Претње 

 Конкурси код републичких и 
међународних институција 

 Сарадња са другим ЛСУ  
 Проширење капацитета 
 Задржавање породица на селу 
 Отварање самосталних бизниса 
 Подстицајна средства за куповину 

кућа на селу од стране младих 
брачних парова 

 Побољшање услова рада ПУ 
 Побољшање програма рада ПУ 

 Миграција становништва 
 Лоши материјални услови за живот 
 Морталитет 
 Разводи бракова 
 Насиље у породици 
 Болести зависности 
 Незадовољство родитеља са 

квалитетом услуга ПУ 
 Појава конкуренције-приватни 

вртићи 
 

 

Према напред издефинисаним предностима и недостацима, може се закључити да 
ПВО у општини Сечањ са једне стране има организован рад и комуникацију са 
родитељима, добру сарадњу и подршку од стране ЛСУ, да своје делатности обавља 
у свим насељеним местима општине и да уз дугу традицију имају веома добар 
кадар који је у сваком моменту спреман на даље усавршавање. Са друге стране 
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недостаци се огледају у веома лошим условима у којима раде запослени у ПУ као и 
објектима у којима свакодневно бораве деца, те слабој информисаности грађана 
путем медија и великом броју старачких домаћинстава.  
 
Анализирајући слабости и могуће шансе, ЛСУ и ПУ своју шансу виде у 
међународним и домаћим фондовима и програмима министарстава како би 
омогућили боље услове за рад како запослених тако и деце која свакодневно 
бораве у објектима ПВО. Такође, шансу за побиљшање услова рада виде и у сарадњи 
међу више различитих институција ЛСУ посебно у средњебанатском округу.  
 
Заједнички закључак свих учесника овог процеса анализе је да би на локалном 
нивоу, а посебно у мањим местима, требало организовати више бесплатних 
спортских активности за децу млађег узраста, као и различите активности у 
области културе и уметности. Увођење нових креативних програмских садржаја 
пружа могућност да се програм рада са децом иновира, да буде квалитетнији и да 
повећа заитересованост родитеља да уписују своју децу у предшколске установе. 
 
Родитељима би требало предочити предности социјализације деце узраста од 1,5 
до 3 године и организовати активности како би се оправдало поверење родитеља 
да своју децу првенствено повере установама ПВО на територији општине Сечањ.  
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Визија и циљеви 

  
ВИЗИЈА 

Општина Сечањ је средина у којој je обезбеђено здраво одрастање, остаривањем права на 
квалитетно образовање и васпитање, укључивањем деце у различите програме у сарадњи са 

релевантним установама и организацијама уз уважавање потреба деце и родитеља. 

ОПШТИ ЦИЉ 
Перманентно унапређивање живота деце предшколског узраста и њихових породица развијањем 

нових програма и укључивањем у постојеће програме ПВО у сарадњи са родитељима као и уз 
повећање ангажованости свих актера који могу утицати на квалитет одрастања деце. 

СЦ1: Стварање предуслова за 
повећање обухвата деце узраста 
до 5,5 година за 30% у наредних 5 

година 

СЦ2: Унапређење квалитета 
услуга и повећање броја нових 

програма 

СЦ3: Унапређење интерсекторске 
сарадње на територији Општине 

(институције iорганизације 
цивилног друштва са целе 
територије општине) 

М1.1: Подизање свести о 
битности укључивања свих 

релевантних чинилаца у  
ПВО 

М2.1: Подизање  
капацитета запослених ПУ 
(васпитачи) за припрему 

нових програма ПВО 

М2.2: Креирање нових 
програма који ће 

обухватити децу која нису 
обухваћена ПВО посебно 
децу из осетљивих група 

М2.3: Обезбеђивање 
просторних и људских  

капацитета за 
побољшање услуга ПУ 

М1.2: Адаптација 
постојећих капацитета и 

набавка недостајуће 
опреме 

М1.3: Изградња нових 
капацитета ПВО  и 

опремање  

М3.1: Организација 
спортских и културних 

активности за децу 
посебно из мањих 

средина 

М3.2: Развој нових 
креативних програма 

кроз укључивање 
ОЦД и осталих 

институција у ПВО 
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Мере и активности/Акциони план 
 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: 1  - Стварање предуслова за повећање обухвата деце узраста до 5,5 година за 30% у наредних 5 годин 

МЕРА 1.1: Подизање свести о битности укључивања свих релевантних чинилаца у  ПВО 

Резултат: Препознат значај раног развоја и укључивања у ПВО деце узраста 3 до 5,5 година 

 Рб  АКТИВНОСТ ИНДИКАТОРИ ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА 

ПАРТНЕРСКА 

ИНСТИТУЦИЈА 

ВРЕМЕ ИЗДВОЈЕНИ 

РЕСУРСИ (РСД) 

НЕОБЕЗБЕЂЕНИ 

РЕСУРСИ (РСД) 

1.1.1 Промоција значаја раног 

развоја, учења деце и  

укључивања  у ПВО путем 

радионица, трибина и 

јавних наступа у медијима 

одржано до 15 

трибина,  

најмање 10 

радионица , 

до 20 

родитеља и 10 

представника 

стручних 

институција 

најмање 1 

медијски 

наступ 

годишње у 

локалним / 

региоанлнимм

едијима 

ПУ Полетарац 

Дом здравља 

Сечањ 

Општинска 

управа Сечањ, 

Установе и 

Институције, 

Медији, Основне 

школе 

2020-

2025 

500.000 ЛСУ 1.500.000 

1.1.2 Организација активности 

ван редовног плана ПВО  

(Школица спорта, музичке 

радионице, језичке 

радионице ) за сву децу 

узраста 3 до 7 година кроз 

континуиране активности 

Организована 

школица спорта,   

Једна музичка 

радионица  

Организована 

Језичка 

радионица 

ПУ Полетарац Дом здравља, 

ОКЦ, 

Основне школе, 

Спортски 

клубови, 

2021-

2025 

250.000 ЛСУ 1.000.000 

1.1.3 
Организовање радионица 

за родитеље и децу 

(спортске, креативне, 

истраживачке..) која нису 

обухваћена ПВО 

Број радионица 

Број деце  

Број родитеља 

Број нституција 

које се укључују 

у реализацију 

ПУ полетарац ЛСУ, ЦСР, Дом 

здравља 
2021-

2025 

200.000 750.000 

МЕРА 1.2:  Адаптација постојећих капацитета и набавка недостајуће опреме 

Резултат1: Адаптирани постојећи капацитети и набављена недостајућа опрема у Крајишнику, Боки, Јарковцу 

 Рб  АКТИВНОСТ ИНДИКАТОРИ ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА 

ПАРТНЕРСКА 

ИНСТИТУЦИЈА 

ВРЕМЕ ИЗДВОЈЕНИ 

РЕСУРСИ (РСД) 

НЕОБЕЗБЕЂЕНИ 

РЕСУРСИ (РСД) 

1.2.1 3.1.1. Побољшање услова 

рада предшколске 

установе Полетарац у 

Крајишнику адаптацијом 

објекта 

Адаптирано 

100м2 

простора 

ЛСУ ПУ 

 

2020-

2025 

750.000,00 7.500.000,00 
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1.2.2 3.1.2. Адаптација вртића у 

Боки 

Адаптирано 

100 м2 

простора 

ЛСУ ПУ 2021-

2025 

1.000.000,00 3.000.000,00 

1.2.3 3.1.3. Адаптација вртића у 

Јарковцу  

Адаптирано 

104м2 

ЛСУ ПУ 2021-

2025 

800.000,00 2.600.000,00 

1.2.4 3.1.4.  набавка потребне 

опреме у вртућима ПУ 

(Столице, столови, 

ормари, комоде, мале 

комодице, базен за 

јаслице) 

Набављена 

опрема 

ЛСУ ПУ 2020 100.000,00 2.110.000,00 

МЕРА 1.3:  Изградња нових капацитета  ПВО  и опремање 

Рб  АКТИВНОСТ ИНДИКАТОРИ ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА 

ПАРТНЕРСКА 

ИНСТИТУЦИЈА 

ВРЕМЕ ИЗДВОЈЕНИ 

РЕСУРСИ (РСД) 

НЕОБЕЗБЕЂЕНИ 

РЕСУРСИ (РСД) 
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СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: 2  - Унапређење квалитета услуга и повећање броја нових програма 

МЕРА 2.1: Подизање  капацитета запослених ПУ (васпитачи) за припрему нових програма ПВО  

Резултат: Повећан број нових програма ПВО  

РБ АКТИВНОСТ ИНДИКАТОРИ ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА 

ПАРТНЕРСКА 

ИНСТИТУЦИЈА 

ВРЕМЕ ИЗДВОЈЕНИ 

РЕСУРСИ (РСД) 

НЕОБЕЗБЕЂЕНИ 

РЕСУРСИ (РСД) 

2.1.1 Дефинисање области и  

потреба за стручним 

усавршавањем 

Број 

дефинисаних 

области и 

потреба за 

стручним 

усавршавањем 

ПУ ЛСУ, 

Дом здравља, 

Образовне 

установе 

2020-

2021 

100.000,00 400.000,00 

2.1.2 Реализација стручног 

оспособњавања васпитача 

по унапред дефинисаним 

областима 

Број стручних 

сараднјика, 

васпитача 

Број и врста 

стручног 

усавршавања 

ПУ ЛСУ 

Овразовне 

институције 

Заводи 

2021-

2023 

80.000,00 380.000,00 

МЕРА 2.2:  Креирање нових програма који ће обухватити децу која нису обухваћена ПВО посебно децу из осетљивих група  

Резултат: Креирани нови програми за децу која нису обухваћена ПВО 

РБ АКТИВНОСТ ИНДИКАТОРИ ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА 

ПАРТНЕРСКА 

ИНСТИТУЦИЈА 

ВРЕМЕ ИЗДВОЈЕНИ 

РЕСУРСИ (РСД) 

НЕОБЕЗБЕЂЕНИ 

РЕСУРСИ (РСД) 

  
 

     

  
 

     

МЕРА 2.3:  : Обезбеђивање просторних и људских  капацитета за побољшање услуга ПУ 

Резултат: Повећан број стручног кадра који ће радити у ПУ 

РБ АКТИВНОСТ ИНДИКАТОРИ ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА 

ПАРТНЕРСКА 

ИНСТИТУЦИЈА 

ВРЕМЕ ИЗДВОЈЕНИ 

РЕСУРСИ (РСД) 

НЕОБЕЗБЕЂЕНИ 

РЕСУРСИ (РСД) 

2.3.1 Ангажовање нових 

људских капацитета у 

складу са реалним 

потребама 

Ангажовано до 

10 нових 

стручних 

особа 

ЛСУ ПУ 

НСЗ 

2021-

2025 

600.000,00 2.600.00,00 
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СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: 3  - Унапређење интерсекторске сарадње на територији Општине (институције iорганизације цивилног друштва са 
целе територије општине) 

МЕРА 3.1:  Организација спортских и културних активности за децу посебно из мањих средина 

Резултат: Повећан број деце из мањих средина која активно учествују у спортским и културним активностима 

РБ АКТИВНОСТ ИНДИКАТОРИ ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА 

ПАРТНЕРСКА 

ИНСТИТУЦИЈА 

ВРЕМЕ ИЗДВОЈЕНИ 

РЕСУРСИ (РСД) 

НЕОБЕЗБЕЂЕНИ 

РЕСУРСИ (РСД) 

3.1.1 Формирање школице 

спорта за децу узраста од 

3 до 7 година 

Број деце која 

похађају 

школицу 

ПУ Полетарац 

Спортски 

клубови 

ЛСУ 

Дом здравља 

2021-

2025 

150.000 800.000 

3.1.2 Организација креативних 

културних радионица за 

децу 

Број деце 

укључене у 

радионице (до 

30 деце 

годишње) 

ПУ Полетарац 

ОЦД 

ЛСУ 2021-

2025 

150.000 600.000 

3.1.3 Организација школе 

пливања у Зрењанину 

Број деце 

обучене за 

пливање 

ПУ Полетарац 

ЛСУ 

Јавна предузећа 

Дом здравља 

2021-

2025 

400.000 900.000 

МЕРА 3.2:  Развој нових креативних програма кроз укључивање ОЦД и осталих институција у ПВО  

Резултат: Повећан број креативних програма на територији општине Сечањ 

РБ АКТИВНОСТ ИНДИКАТОРИ ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА 

ПАРТНЕРСКА 

ИНСТИТУЦИЈА 

ВРЕМЕ ИЗДВОЈЕНИ 

РЕСУРСИ (РСД) 

НЕОБЕЗБЕЂЕНИ 

РЕСУРСИ (РСД) 

3.2.1 Организација радионица у 

области заштите животне 

средине 

Број радионица 

Броје деце 

укључено у 

радионице 

ПУ 

ОЦД 

ЛСУ 

ЈП 

2021-

2025 

150.000 200.000 

3.2.2  
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Имплементација стратегије 
 

Доношењем одлуке о именовању радне групе за реализацију активности пројекта 

„Подршка реформи система ПВО у Србији“ , број 020-60/2019-II od 26.08.2019. 

године и решењем о измени и допуни решења о проширеном саставу радне групе 

бр. 020-40/2020-II од 13.02.2020 године, председник општине је именовао чланове 

радне групе за израду Стратегије унапређивања рада ПВО општине Сечањ 2020-

2025. Именована радна група је у сарадњи са Регионалним центром за друштвено-

економски развој Банат доо,  организацијама цивилног друштва, ЦСР општине 

Сечањ и Домом здравља Сечањ, дефинисала стратешки оквир развоја ПВО на 

територији општине Сечањ и креирала ову Стратегију за период 2020-2025 година.  

Како би се омогућила имплементација овог стратешког документа неопходно је да 

се овај документ усвоји од стране Скупштине општине Сечањ.  

Стратегија представља оквир за спровођење активности којима ће се унапредити 

предшколско образовање и васпитање на територији општине Сечањ. Општина ће 

преузети одговорност за њено извршење тако што ће формирати тело које ће 

пратити, оцењивати и извештавати једном годишње Скупшину општине о примени 

Стратегије. Састав Радне групе, задаци и рок извршења задатака Радне групе 

уређују се решењем о образовању Радне групе. 

Планирано је да се средства за реализацију ове Стратегије финансирају из 

буџетских средстава ЛСУ као и из различитих извора финансирања осталих 

донатора и институција. Општина Сечањ преузима одговорноста за 

имплементацију Стратегије путем формирања новог радног тела задуженог за 

праћење имплементације стратегије које ће на годишњем нивоу извештавати 

скупштину о успешности имплементације Стратегије.  

Стратегија представља документ који садржи све препознате проблеме и предлоге 

њиховог решења, мере и активности као и време реализације док евалиација и 

праћење представљају и подразумевају праћење и извештавање спровођења 

Стратегије како би се проценили ефекти спроведених активности. Након извештаја 

праћења имплементације анализираће се и ниво остварености циљева како би се 

могле предузети неопходне измене и допуне самог документа током периода 

имплементације.   
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Анекси – чланови радне групе 
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