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ГОДИШЊИ СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ  
ЗА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У 2012/2013. ГОДИНИ 

 

Обавеза давања података темељи се на члану 26. а казнене одредбе за одбијање давања података или давањe непотпуних  
и нетачних података на члану 52. Закона о званичној статистици („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009).  

Подаци ће бити коришћени искључиво у статистичке сврхе и неће бити објављивани као појединачни.  
Сви подаци имају карактер пословне тајне. 

 

Овај статистички извештај попуњавају јаслице, дечји вртићи, основне школе и друге установе и 
предузећа које су на дан 1. октобра 2012. године имале редовни програм васпитно-образовног рада у 
целодневном или полудневном трајању. 

Извештај се попуњава у два примерка, од којих се један доставља надлежном статистичком органу 
до 15. 10. 2012. године. 
 

    ПОПУЊАВА СТАТИСТИКА
 

 Назив предшколске установе             
 

             
 
1. Матични број јединственог регистра             

     Матични број 
 
2. Редни број јединице у саставу             

                     ЈУС 
 
3. Адреса Општина  Место             

 Р                  Општина 
 

 Улица и број  Тел.             
 

 Електронска пошта             
 
4.            

 
Ако је објекат за који се подноси извештај ван седишта, уписати назив 
објекта за који се подноси извештај            

 
 Назив             

 
5. Насеље             

 Насеље              Тип 
 
6. Облик својине: 1) државна 2) приватна 3) остале            

 
7. Језик на коме се обавља васпитно-образовни рад             

 
8. Број смена у којима објекат ради 1) једна 2) две 3) три            

 
9. Пун износ месечне уплате у динарима на дан 1. октобра 

  Економска 
цена 

Пуна цена коју 
родитељи плаћају 

 За целодневни боравак   
 За полудневни боравак   
 За петодневни боравак  

(са ноћењем)   

 
У колону „Пуна цена“, Таб. 9. 
уписати највећи прописани 
износ који морају родитељи да 
плаћају без регресирања. 

 
10. Број деце која нису примљена због попуњеног капацитета            

 (од 1. 09. до 1. 10. 2012. године) ..........................................................          
 
11. Број деце уписане преко одређеног капацитета .......................................          
 
12. Број деце под старатељством ...................................................................          

 (Само деца која су одлуком Центра за социјални рад, или органа СО 
стављена под старатељство) 
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13. Деца према години рођења и полу 
 

Година рођења 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
а 1 2 3 4 5 6 7 

Укупно        

Мушка        

Женска        

 
У Таб. 13. укључити и децу из трочасовног програма. 
 
 
 
14. Деца према старости и полу (стање 1. октобра 2012.) 
 

Деца према старости 

 Укупно до 3 
године 

од навр-
шене 3. до 
4. године 

од навр-
шене 4. до 
5. године 

од навр-
шене 5. до 
6. године 

од навр-
шене 6. до 
7. године 

мешовите 
групе 3 до 
7 година 

а 2 3 4 5 6 7 8 

Свега        

Девојчице        

Број васпитних 
група        

Од тога са сметњама и тешкоћама у развоју ∗

Свега        

Девојчице        
 

_____________________________ 
* У горњи део табеле уписати сву децу и васпитне групе, а у доњи део табеле издвојити само децу са тешкоћама у 
развоју. 
 
 
 

ДЕЦА СА ПОСЕБНИМ ОБРАЗОВНИМ ПОТРЕБАМА: 
 

1. Деца са сметњама у развоју јесу деца са: 
• Телесним сметњама (церебрална парализа и сваки други телесни проблем који утиче на развој детета); 
• Менталним сметњама (снижене менталне и когнитивне способности које стварају  проблем у процесу 

учења); 
• Аутизам (деца која имају проблем у развоју социјалних вештина и комуникације као и проблем у развоју 

мишљења); 
• Сензорним сметњама у које спадају: 

–  проблеми са слухом- слабије или уопште не чује; 
– тешки проблеми са видом  (дете тешко чита и пише услед слабовидости -  
   ту не спадају деца која добро виде, а носе наочаре или користе сочива); 

• Комбиноване сметње (дете има две или више сметњи од горе наведених). 
 

2. Деца са тешкоћама у развоју су деца са: 
• Тешким хроничним обољењима, дуготрајно болесна и деца на болничком лечењу;  
• Потешкоћама у учењу (математика, тешкоће у писању и читању); 
• Тешкоћама узрокованим емоционалном, социјалном, језичком и културолошком депривацијом  (Роми, избегла 

лица);  
• Асоцијалним пошањем (хиперкинетички синдром: понашање која је атипично, непоштовање правила, 

немогућност задржавања пажње и места).  
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15. Деца која похађају припремни предшколски програм у години пред полазак у основну школу  
      (рођена од 1.3. 2006. до 1.3. 2007. год.) 
 

Деца Васпитачи, учитељи 
од тога деца са тешкоћама 

у развоју 
Програм 
се изводи 

Васпитне 
групе свега девојчице 

свега девојчице 
свега жене 

а 1 2 3 4 5 6 7 
При дечјем 
вртићу        

При основ-
ној школи        

При другој 
установи        

 
„Закон о предшколском васпитању и образовању“ („Сл. гласник РС“ бр. 18/2010.). 
 
 
 
16. Деца према времену дневног боравка и исхрани (стање 1. октобра 2012.) 
 

Време дневног боравка Исхрана 
од тога 

 

Укупно 
(2+3+4+5 

или 
6+9) 

мање од 
6 сати 

од 6 до 9 
сати 

9 сати и 
више 

5 дана 
са 

ноћењем 

свега 
(7+8) 

корисници 
једног 
оброка 

корисници 
два и 
више 
оброка 

Не 
добијају 
ниједан 
оброк 

а 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Свега          

Девојчице          

Број 
васпитних 
група 

         

Од тога са сметњама и тешкоћама у развоју ∗∗

Свега          

Девојчице          
 

_____________________________ 
** У горњи део табеле уписати сву децу, а у доњи део табеле издвојити само децу са тешкоћама у развоју. 
 
 
 
17. Деца према висини уплате у односу на пун износ који родитељи плаћају1)

 

Укупно 
деце 

Не плаћају 
боравак 

Плаћају до 50% 
од пуног износа Плаћају преко 50% Плаћају пун износ 

месечне уплате 
1 2 3 4 5 

     

 
1) Код деце за коју се не плаћа пун износ месечне уплате прописане за родитеље, разлику сносе (партиципирају) 
општине. 
У ову табелу укључити и децу из трочасовног програма. 
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18. Број деце на дужем болничком лечењу          
 
19. Деца у другој – поподневној смени           

 а) Број васпитних група ...............................................................................          
           

 б) Број деце ..................................................................................................          
 
 
20. Деца према запослености родитеља (стање 1. октобра 2012.) 
 

Деца чији је само један родитељ запослен Укупно деце 
(2+3+5) 

Деца чија су оба 
родитеља запослена свега од тога самохрани 

родитељ 

Деца чија су оба 
родитеља 

незапослена 
1 2 3 4 5 
     

 
Родитељи пољопривредници су запослени. 
 
 
21. Васпитне групе  деце за коју се програм предшколског васпитања изводи на језику различитом од српског 
      (стање 1. октобра 2012.) 
 

Језик националних мањина на ком се изводи програм предшколског васпитања 

 

Број 
вас-

питних 
група 

Уку-
пно 
деце 

албан-
ски 

бугар-
ски 

мађар-
ски 

румун-
ски 

русин-
ски 

сло-
вач-
ки 

тур-
ски 

хрват-
ски 

ром-
ски други 

а 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Свега             

Девојчице             
 
 
22. Деца која уз редовни програм у дечјем вртићу и другом правном субјекту похађају и посебне и  
      специјализоване програме (стање 1. октобра 2012.) 
 

Приказују се сви посебни и специјализовани програми без обзира на то плаћа ли их оснивач или родитељи. Ако је 
једно дете укључено у неколико програма, треба га приказати код сваког програма. 
 

Деца која уз редовни програм похађају и 
посебне и специјализоване програме 

Деца која похађају периодичне 
програме Програми 

свега девојчице свега девојчице 
а 1 2 3 4 

Програми посебних области 
васпитно-образовног рада     

Програми подршке породици     

Програми за рад са децом у 
породици     

Програми неговања језика и 
културе националне мањине     

Културне и рекреативне 
активности     

Остали     
 
 
23. Деца према страном језику који уче (стање 1. октобра 2012.) 
 

Деца према страном језику који уче *** 
 

енглески немачки руски француски шпански остали 
а 1 2 3 4 5 6 

Свега       

Девојчице       
 

_____________________________ 
*** Деца која уче неколико страних језика приказују се код сваког језика. 
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24. Запослени у програмима предшколског васпитања према степену образовања и дужини радног времена 
       (стање 1. октобра 2012.) 
 

 Пол Укупно Васпи- 
тачи 

Учите-
љи 

Меди- 
цинске 
сестре, 
здравст-
вени 

радници 

Педа-
гози и
лого- 
педи 

Психо-
лози, 
дефек-
толози 

Учите- 
љи и 
васпи- 
тачи за 
краће 

програме 

Адми- 
нист- 

ративно 
особље 

Остало 
особље 

а б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
свега          

Укупно 
жене          

 

свега          
Високо 

жене          

свега          
Више 

жене          

свега          
Средње 

жене          

свега          
Основно 

жене          
 

свега          Са пуним 
радним 
временом жене          
 

свега          Са непуним 
радним 
временом жене          

свега          Еквивалент 
пуног радног 
времена 
(FTE)**** жене          

 
_____________________________ 
**** Еквивалент пуног радног времена – FTE – рачуна се само за запослене који раде краће од пуног радног времена. 
FTE се рачуна тако да остварене (скраћене) радне сате поделимо са пуним радним сатима; нпр. особа која ради ½ 
радног времена има FTE 0,50; особа која ради 6 сати недељно, а пуно радно време је 40 сати недељно има 
еквивалент 0,15 (6/40 = 0,15); особа која ради само једну недељу у месецу има еквивалент ¼ = 0,25 итд. Тако 
израчунати еквиваленти сабирају се и уписују у одговарајуће колоне. 
 
 
25. Васпитачи и учитељи према старосним групама (стање 1. октобра 2012.) 
 

Васпитачи и учитељи према старосним групама 
 Пол Укуп-

но мање 
од 25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 и 

више 
а б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

свега            
Укупно 

жене            

свега            
Васпитачи 

жене            

свега            
Учитељи 

жене            

свега            Васпитачи и 
учитељи за 
краће 
програме жене            
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ПОДАЦИ САМО ЗА ВАСПИТНЕ ГРУПЕ У ЈАСЛИЦАМА 

 
 

Овај део извештаја попуњавају само дечји вртићи који имају васпитне групе у јаслицама. 
 

Подаци приказани у овом делу приказани су и у табелама од 1. до 25., а овде се приказују још једном издвојено. 
 
 
26. Деца према васпитним групама у јаслицама према старости и полу (стање 1. октобра 2012.) 
 

Деца према старости 
 

Број 
васпитних 
група 

Укупно 
деце до 1. године од навршене 

1. до 2 године 
од навршене 
2. до 3 године 

од навршене 3 
године и више 

а 1 2 3 4 5 6 
Свега       

Девојчице       
 
 
 
27. Запослени у васпитним групама у јаслицама (стање 1. октобра 2012.) 
 

Укупно Васпитачи Стручни сарадници***** 
 

свега жене 
Медицин- 
ске сестре свега жене свега жене 

а 1 2 3 4 5 6 7 
Укупно        
Са пуним радним 
временом        
 

___________________ 
*****Стручни сарадници су: педагог, психолог, педагог за ликовно, музичко и физичко васпитање и логопед. 
 

 
 
Напомена: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Датум  ________________ 2012. године 
 

Образац попунио: Руководилац: 
    
    

(име и презиме) 

(М.П.) 

(име и презиме) 
 
 
Контакт телефон:     /         e-mail  
 (обавезно унети и позивни број)            

 
 
 
 
 
 
 

Штампано у Републичком заводу за статистику 
www.stat.gov.rs 

 


