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 Образац ПШВ 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  Закон о званичној статистици  
(„Службени гласник РС“, број 104/2009) Републички завод за статистику  

 
  Шифра истраживања: Р023010

 

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ  

ГОДИШЊИ СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ  
ЗА 2018/2019. ГОДИНУ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УСТАНОВИ / ДРУГОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ 

                                    

                          ПОПУЊАВА СТАТИСТИКА 

1. Назив предшколске установе (ПУ), основне школе (ОШ), друге организације која спроводи програм 
васпитно-образовног рада са децом предшколског узраста: 

          

                                    

                                    

                                    

2. Матични број јединственог регистра                         

                           Матични број  
                                    

3. Редни број јединице у саставу                          

                               ЈУС  
                                    

4. Адреса ПУ, ОШ, друге организације која спроводи програм васпитно образовног рада са децом 
предшколског узраста 

          

                                    

 Град/општина        Место                      

                             P Општина  

 Улица и број                                

                                    

 Тел.         Електронска пошта                    

                                    
                                    

5. Назив објекта / издвојеног одељења за који се подноси извештај:                 

                                    

                                    
 Насеље                                 

                             Насеље  

 Адреса објекта / издвојеног одељења за који се подноси извештај                 

                                    

 Улица и број                                

                                    

 Тел.         Електронска пошта                    

                                    
 

Овај извештај попуњавају све предшколске установе, основне школе и друге организације које су на дан 1. децембра 2018. 
године имале програм васпитно-образовног рада са децом предшколског узраста (од 6 месеци  до поласка у школу). 

Извештај се попуњава електронски или у папиру у два примерка. Један примерак установа задржава за своје потребе,а други 
доставља до 25. децембра 2018. године статистичком органу од кога је упитнике добила. 

 

                                    

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

                  
                                    

7. Радно време објекта / издвојеног одељења  за који се подноси извештај: Од   :   до   :    

                        сати  минути  сати  минути  
                                    

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

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

Поштовани, за ово истраживање постоји могућност попуњавања електронског упитника којем можете                     
приступити путем веб-адреса: pod2.stat.gov.rs/unos  или  www.stat.gov.rs (у делу истраживања) или www.euprava.gov.rs. 
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ЈЕЗИК ОСТВАРИВАЊА РАДА 

 
 
8. Васпитно-образовне групе према језицима на којима се обавља васпитно-образовни рад 

(Навести СВЕ језике на којима се обавља васпитно-образовни рад.) 
 
 

01 Групе у којима се васпитно-образовни рад обавља на једном језику 

шифра 
језика назив језика број група 

    

    

    

    

    

    

 

Шифре језика: 

01 Српски 07 Мађарски 13 Русински 

02 Албански 08 Македонски 14 Словачки 

03 Босански 09 Немачки 15 Словеначки 

04 Бугарски 10 Ромски 16 Хрватски 

05 Буњевачки 11 Румунски 17 Црногорски 

06 Влашки 12 Руски 18 Остали језици 

 
 

02 Групе у којима се васпитно-образовни рад обавља на        
два језика 

шифра језика назив језика број група 

      

      

      

      

      

 
 
 

03 Групе у којима се васпитно-образовни рад обавља на        
три језика 

шифра језика назив језика број група 

        

        

        

        

        

 
 

 
КАПАЦИТЕТ ОБЈЕКТА И ОБУХВАТ ДЕЦЕ 

 
 
9. Просторни капацитет објекта 

 Наменски грађени 
објекат 

Ненаменски грађени 
објекат 

Број деце за који је објекат пројектован   

Укупна површина објекта у m2   

Број радних соба   

Укупна површина радних соба у m2   

 
 
10. Деца у предшколском васпитању и образовању према датуму рођења и полу  

 

Број деце према датуму рођења 

Укупно  
1 
 

 

1.9.2016 –
28.2.2018. 

(од 6 ме-сеци 
до 2 године) 

 

1.9.2015 – 
31.8.2016. 

(од навршене 2 
до 3 године) 

 

1.9.2014 – 
31.8.2015. 

(од навршене 3 
до 4 године) 

 

1.9.2013 –
31.8.2014. 

(од наврше-
не 4 до 5 
година)  

 

1.3.2013 –
31.8.2013. 

(од наврше-
них 5 до 5,5 

година) 

 
 

1.3.2012 – 
28.2.2013. 

(од наврше-
них 5,5 до 6,5 

година) 

 

1.3.2011 – 
28.2.2012. 

(од наврше-
них 6,5 до 7,5 

година) 
а 1 (2+3+4+5+6+7+8) 2 3 4 5 6 7 8 

Свега         

Девојчице          
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11. Деца у предшколском васпитању и образовању према узрасту и дужини боравка 

 

Укупно 

Узраст деце 

од 6 месеци до 
3 године 

 

од навршене 3 
до 4 године 

 
од навршене 4 
до 5,5 година 

 

од навршених 
5,5 година до 

поласка у ППП1) 
деца у ППП 

свега девој-
чице 

свега девој-
чице 

свега девој-
чице 

свега девој-
чице 

свега девој-
чице 

свега девој-
чице 

а 
1 

(3+5+7+9 
+11) 

2 
(4+6+8+10

+12) 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Број деце у програму који 
траје од 9 до12 сати дневно 

            

Број деце у програму који 
траје до 6 сати дневно 

            

Број деце у програму који 
траје до 6 сати дневно, до 
три пута недељно 

            

Број  деце у програму 
вишедневног трајања – 
дуже  од 24 сата 

            

Број деце у ППП који траје 4 
сата дневно 

            

Број деце у ППП у 
целодневном програму 

            

 Укупно             

 
 

1)ППП- припремни предшколски програм 

 
 
 

12. Васпитне групе  

 Укупно 

Број васпитних група које су формиране од деце узраста: 

од 6 месеци 
до 3 године 

од навршене 
3 до 4 године 

од навршене 
4 до 5,5 
година 

од наврше-
них 5,5 до 
поласка у 

ППП 

васпитне 
групе деце 

која похађају 
ППП 

а 1 (2+3+4+5+6) 2 3 4 5 6 

У програму који траје од 9 до12 сати дневно       

У програму који траје до 6 сати дневно       

У програму који траје до 6 сати дневно, до три 
пута недељно 

      

У програму вишедневног трајања, дуже од 24 
сата   

      

У програму ППП који траје 4 сата дневно       

У програму ППП у целодневном трајању       

 Укупно       

 
 
13. Mешовитe васпитне групе, групе деце са сметњама у развоју (развојнe групе) и групe деце на болничком лечењу, број 

група и деца према полу 

Врста групе Број група 
Број деце 

свега девојчице 

Мешовита група деце од 1 до 3  године     

Мешовита група деце од 3 године до поласка у школу    

Мешовита група деце од 2 године до поласка у школу    

Мешовита група са другачијим узрастима деце    
 

Група деце са сметњама у развоју (развојна група)    

Група деце на болничком лечењу    
 

 Укупно    



 4

14. Деца у предшколском васпитању и образовању према различитим показатељима 

 

Укупно 
Деца узраста 
од 6 месеци 
до 3 године 

Деца од 
навршене 3 
до 4 године 

Деца од 
навршене 4 

до 5,5 година 

Деца од 
навршених 

5,5 до 
поласка у 

ППП 

Деца у ППП 

а 1 (2+3+4+5+6) 2 3 4 5 6 

Број деце уписане преко норматива        

Број деце која нису уписана због попуњености 
капацитета  

      

Број деце са сметњама у развоју и инвали-
дитетом  за које је израђен индивидуални 
образовни план (ИОП) 

      

Број деце за коју је урађен педагошки профил          

Број деце која по други пут похађају ППП       

 
15. Деца у предшколском васпитању и образовању према матерњем језику 

Шифра 
језика Назив језика 

Број деце чији је први 
језик 

Број деце чији је други 
језик 

01 Српски   

02 Албански   

03 Босански   

04 Бугарски   

05 Буњевачки   

06 Влашки   

07 Мађарски   

08 Македонски   

09 Немачки   

10 Ромски   

11 Румунски   

12 Руски   

13 Русински   

14 Словачки   

15 Словеначки   

16 Хрватски   

17 Црногорски   

18 Остали   

99 Укупно   

 
16. Деца која нису обухваћена редовним програмима 

предшколске установе а похађају посебне и/или 
специјализоване програме: 

 Број деце 

свега девојчице 

Посебни програми   

Специјализовани програми   

 
 
 
 
 

16а. Да ли се у објекту организују следећи програми: 
 

 Да Не 
- Школа родитељства  ................................... 1 2 

- Пригодни програми  .................................... 1 2 

- Повремени програми  ................................. 1 2 

- Програми у вишедневном трајању  ........... 1 2 

- Саветовалиште за родитеље  ................... 1 2 
- Услуге збрињавања и васпитавања              

деце у породици  ........................................ 
1 2 

- Остало  ........................................................ 1 2 
 

17. Деца у полудневним програмима према коришћењу оброка 

Програми према дужини трајања 
Број деце која користе 

оброк 

Број деце чији родитељи 

не плаћају оброк плаћају оброк 

а 1 (2+3) 2 3 

 Програм који траје до 6 сати дневно    

ППП који траје 4 сата дневно    
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ОБРАЗОВНИ И СОЦИОЕКОНОМСКИ СТАТУС РОДИТЕЉА/СТАРАТЕЉА ИЛИ ХРАНИТЕЉА 

 
 
18. Образовни статус родитеља/старатеља или хранитеља 

Ниво образовања 
Број деце чије МАЈКЕ/старатељке или 
хранитељке имају неки од наведених       

нивоа образовања 

Број деце чији ОЧЕВИ/старатељи или 
хранитељи имају неки од наведених        

нивоа образовања 

а 1 2 

 Незавршено основно образовање   

 Основно образовање   

 Средње образовање   

 Више или високо образовање   

 Остало (не постоји податак о образовању, 
дете смештено у институцији...) 

  

 Укупно   

 
 
19. Деца према социоекономском статусу родитеља/старатеља или хранитеља  

 Број деце 

 Број деце чија су оба родитеља/старатеља/хранитеља запослена   

 Број деце чији је само један родитељ/старатељ/хранитељ запослен  

 Број деце чија су оба родитеља/старатеља/хранитеља студенти  

 Број деце чија су оба родитеља/старатеља/хранитеља незапослена                                    
(односно незапослен и старатељ и његов партнер или и хранитељ и његов партнер) 

 

 Број деце самохраних родитеља  

Од тога број деце самохраних родитеља чији је родитељ запослен  

  Број деце из породица који су корисници новчане социјалне помоћи  

  Број деце чији су родитељи корисници дечијег додатка  

  Број деце без родитељског старања која живе у институцијама  

  Број деце без родитељског старања која живе у хранитељским породицама  

 Број деце без родитељског старања која живе у породицама старатеља  

 

 

ЗАПОСЛЕНИ 

 
 
20. Васпитачи и остали стручни кадар према полу и старосним групама (стање 01.12. 2018) 

  Укупно 

Старост 

24 и мање  25–34 35–44 45–54 55–60 61 и више 

а б 1 2 3 4 5 6 7 

 Васпитачи (укључујући 
медицинске  сестре-васпитаче и 
дефектологе-васпитаче) 

Свега        

Жене        

 Стручни сарадници 
Свега        

Жене        

 Сарадници 
Свега        

Жене        

 Педагошки асистенти 
Свега        

Жене        

 Укупно 
Свега        

Жене        
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21. Запослени у објекту према врсти/називу посла, нивоу образовања, радном времену, професионалном развоју/стручном усавршавању и запослени са инвалидитетом (стање 
01.12.2018) 

Врста посла 

Запослени према 
врсти/називу посла 

Запослени према нивоу образовања 
Запослени према дужини радног 

времена 

(РВ) 

Број запослених 
који су у претходној 

шк. години 
унапредили своје 

квалификације кроз 
формални систем  

образовања 

Број запослених 
који су у претходној 

шк. години 
похађали 

акредитоване 
програме стручног 

усавршавања 

Запослени са 
инвалидитетом  

Укупно жене 
високо више средње основно пуно РВ 

РВ краће од пуног 

укупно жене укупно жене укупно жене број 
запослених 

еквивалент 
пуног РВ 
(FTE)2) 

свега жене свега жене свега жене свега жене свега жене свега жене свега жене 

а 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Васпитач                       

Медицинска сестра-
васпитач 

                      

Дефектолог-
васпитач 

                      

Васпитачи – 
укупно                        

Стручни сарадник                       

Сарадник                       

Други сарадник                       

Педагошки асистент                       

Административно 
особље                       

Помоћно-техничко 
особље                       

Укупно                       

 
 

2) Eквивалент пуног РВ (FTE) рачуна се само за запослене који раде краће од пуног радног времена. FTE се рачуна тако што се остварени (скраћени) радне сати поделе са пуним радним сатима.Тако израчунати еквиваленти 
сабирају се и уписују предвиђене колоне.  
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ФИНАНСИРАЊЕ 

 
22. Да ли постоји регресиона скала за плаћање која се примењује?           1)  Да                2)    Не 

 
23. Економска цена програма и партиципација родитеља 

 
Дужина трајања програма 

Укупан број 
деце 

(преписати из 
колоне 1 у 
табели 11) 

Месечна 
економска 

цена по 
детету 

(у РСД) 

Износ који родитељ плаћа   
(у РСД) 

минималан максималан 

а 1 2 3 4 

 Програм који траје од 9 до12 сати дневно      

 Програм који траје до 6 сати дневно     

 Програм који траје до 6 сати дневно, до три пута недељно      

 Програм вишедневног трајања – дуже од 24 сата     

 ППП који траје 4 сата дневно     

 ППП у целодневном трајању     

 Укупно     

 
24. Деца према висини уплате који родитељи плаћају у односу на пун износ  

 
Дужина трајања програма 

Укупан број 
деце 

Број деце чији родитељи 
плаћају 

Број деце чији 
родитељи не 

плаћају 
боравак пуну цену 

регресирану 
цену 

а 1 (2+3+4) 2 3 4 

 Програм који траје од 9 до12 сати дневно      

 Програм који траје до 6 сати дневно     

 Програм који траје до 6 сати дневно, до три пута недељно      

 Програм вишедневног трајања – дуже од 24 сата     

 ППП који траје 4 сата дневно     

 ППП у целодневном трајању     

 Укупно:     

 
25. Економска цена посебних и специјализованих програма и партиципација родитеља  

01 
Посебни програми 

 

Укупан број 
деце у 

програму 

Деца која 
бораве 

бесплатно 
– без 

учешћа 
родитеља 

Месечна 
економска 

цена по 
детету      
(у РСД) 

02 
Специјализовани 

програми 

Укупан број 
деце у 

програму 

Деца која 
бораве 

бесплатно 
– без 

учешћа 
родитеља 

Месечна 
економска 

цена по 
детету      
(у РСД) 

1 Играоница 
   

1 
Читаоница 
(причаоница) 

   

2 Игровница 
   

2 
Студио(радионица 
драмског изражавања) 

   

3 Путујући вртић 
   

3 
Ликовни атеље 
(радионица, студио) 

   

4 Путујући васпитач 
   

4 
Програми физичке 
културе 

   

5 Породичне јасле 
   

5 
Специјализовани 
курсеви 

   

6 Породични вртић    6 Клубови и секције    

7 Остало    7 Игротека    

 8 Остало    

9 Укупно:       9  Укупно:    

 
26. Број деце у ППП који траје 4 сата дневно за коју родитељи учествују у трошковима дидактичког материјала, излета и    

сличних трошкова програма 
 

Укупан броj деце        
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27–28. Приходи у претходној календарској години 

Извор прихода 

27.  Укупни приходи предшколске 
установе или друге организације      

(осим основних школа)                
у претходној календарској години 

28. Укупни приходи за програм 
предшколског васпитања и 

образовања који се одвијао у основној 
школи у претходној календарској 

години 

 Износ у РСД Износ у РСД 

 Приходи из буџета 

 републичког   

 покрајинског   

 градског/општинског   

 Приходи по основу партиципације родитеља   

 Остали сопствени приходи установе   

Остали непоменути приходи   

 Укупно   

 
 

 
 Напомена: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Датум: ________________ 2018. године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Упитник попунио:  Руководилац: 
  

(М.П.) 
  

    
(име и презиме)  (име и презиме) 

 
Контакт телефон:     /                   
 (обавезно унети и позивни број)            
                        
Имејл:                        

 
 
 
 
 

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


