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ГОДИНЕ 

 

 
Предшколска установа „Мајски цвет“ из Великог Градишта основана је 24.11.1980. 

год. На почетку радила је само у Великом Градишту у наменски саграђеном објекту. Из 

године у годину број васпитних група се повећавао, установа се просторно ширила, а 

самим тим повећавао се и број деце у васпитним групама.  

На почетку свог рада вртић је у централном објекту оформио 6 васпитних група: 

Лептирићи - најмлађа група (старији јаслени узраст од 2 до 3 године), Бамби 3-4 године, 

Пчелица Маја 4-5 година, Невен 4,5 - 5,5 година, Хајди и Петар Пан 5,5-6,5 година - 

предшколци. Од 2001. године отворена је Бубамара, још једна предшколска група, прва 

група мешовитог узраста (окупља малишане од 3,5 до 5,5 година). Након добијања 

потребних средстава, у новембру 2010. године, почела је доградња централне зграде, што 

је довело до проширења постојећих капацитета. Установа је добила 400 m
2 

новог 

простора, а 03.10.2011. године почео је са радом новоизграђени део. Отворена је млађа 

јаслена група, једна мешовита група предшколског узраста, као и нова предшколска група 

за децу на обавезном четворочасовном припремном предшколском програму. 

Данас предшколска установа у седишту установе ради у 12 група, 4 јаслене и 

8предшколскихгрупаодкојих2групереализујуприпремнипредшколскипрограм. Паралелно 

са повећањем броја деце у седишту установе ширила се мрежа предшколских  група у 

подручним насељима. Већ 1981. године отвара се прво подручно одељење на захтев 

мештана села Тополовник, касније се (1985.) отвара одељење у Мајиловцу. Деведесетих 

година ХХ века отварају се и друга одељења по околним местима, тако да је 

предшколским васпитањем и образовањем било обухваћено 12 подручних насеља: 

Сираково, Мајиловац, Курјаче, Тополовник, Пожежено, Кисиљево, Затоње, Рам, Макце, 
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Десине, Царевац и Ђураково. У раднoj 2012/13. године, затварају се подручна места Рам и 

Ђураково због малог броја деце, а са радом почиње васпитна група у селу Кусиће. 

Нажалост, ни ова васпитна група није опстала због малог броја деце, али се зато на захтев 

родитеља отвара васпитна група у селу Средњево. Од радне 2015/16. године, затвара се 

група у Средњеву, због малог броја деце. Предшколска установа у 2019.години, васпитни 

рад обавља у 10 подручних одељења у сеоским насељима.  

За радну   2019/20. годину уписана су 393 детета. 

 

1.1. Полазне основе рада предшколске установе 

 

Установа остварује предшколско васпитање и образовање, превентивно-здравствену и 

социјалну заштиту, негу и исхрану деце до поласка у школу.  

Оснивач установе је Општина Велико Градиште. 

Годишњи план рада за радну 2019/20. годину доноси се за период од 01. септембра 2019. до 31. 

августа 2020. године на основу: 

 Закона о основама система образовања и васпитања 

 Закона о предшколском васпитању и образовању 

 важећим Основама програма предшколског васпитања и образовања 

 Закона у области социјалне и здравствене заштите 

 Извештаја о раду Предшколске установе ''Мајски цвет'' у  2017/18. години. 

 У складу са Развојним планом и Предшколском програмом установе. 

Делатност васпитања и образовања, исхране, неге, превентивно-здравствене и социјалне заштите 

остварује се кроз обезбеђење средстава из:  

- буџета Општине Велико Градиште  

- буџета Републике Србије (финансирање припремног предшколског програма у делу  

финансирања програма) 

- уплата родитеља 

- осталих прихода (спонзорства, донације) 

Код планирања потребних материјалних средстава полази се од: 

- броја уписане деце  

- формираних васпитних група 

- броја запослених 

- материјалних трошкова, текућег и инвестиционог одржавања, набавке опреме,  

дидактичких средстава, потрошног материјала, исхране и других потреба установе  

детаљно разрађених кроз финансијски план. 

 

 

 

 

 



Образложење за веће трошкове од прихода 

 

У извештајном периоду су приказани већи трошкови од прихода за 23.503,00 динара. Поменути 

износ је пренет из претходне године на рачуну „Родитељски динар“, а утрошена у у складу са 

Одлуком Савета родитеља одржаног  18.12.2019. године, за укупан износ на рачуну 

 

Прилог:  

1. Табеларни преглед прихода и трошкова за 2019. годину  

2. Одлука о трошењу средстава „Родитељски динар“ . 

 

 

 

 

 

 

У Великом Градишту,           Директор 

Дана 28.01.2020. године                                               ________________________ 

Славица Јанковић  

 

     

 


