
Предшколци у улози председника општине  

  

У посету кабинету председника општине, Драгана Милића, 

договорену приликом пријема организованог током Дечје недеље, 

стигла је данас мала делегација Предшколске установе “Мајски 

цвет“ у пратњи васпитачица и директорке, Славице Јанковић. 

Четворо малишана је, приликом претходне посете, изразило жељу 

да види како ради председник и чиме се бави. Сара, Војин, Ана и 

Лазар дочекани су с великим осмехом који су увелико оправдали. 

Председник им је показао своју канцеларију, радни сто, прибор, 

сувенире и поклоне међу којима им је најинтересантнија ипак била 

– фудбалска лопта. Уследило је питање: “Како си ти освојио ове 

пехаре, јеси нешто тренирао?“, а затим констатација, “Ја тренирам 

одбојку, али се тренер удао па сад тренирам кући…“! И тако се 

тепих у канцеларији председника општине претворио у веселу 

играоницу, под будним оком васпитачица Катарине Милићев и 

Драгане Живковић. 

Неко времепредшколци  су пажљиво пратили како председник 

ради, потписује документа и телефонира те на крају донели 

закључак: “Мени се чини да уопште није тешко шта ради 

председник, он може да се игра лоптом кад хоће!“ и “Много ради, 

стално се шета, прича телефоном…“. Када им је председник 

објаснио како раде општинске службе, мала Сара је рекла: “Знам, 

финансије су као група ‘Цврчак’ у банци где мама и тата носе паре 

да штеде за мене!“. 

Како у време ове посете није било странака код председника, 

малишани су сами преузели њихове улоге. Сви су испробали 

председничку фотељу, а онда кренули на “посао“. Мала 

председница примала је грађане, причало се о “проблемима на 

послу, повишици плате…“, решавало се и питање неке крађе јер 
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председник је ту и “да донесе пресуду“. Општини су, као план за 

будућност, оставили своје цртеже и идеје на флипчарту. 

Пред полазак, донете су одлуке – када порасту неко ће бити 

начелник, неко председник општине, а неко и председник државе. 

(Преузето са сајта Општине Велико Градиште) 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 


