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Члан 1. 

 

У Општини Житиште доноси се Стратегија за унапређење предшколског васпитања и 

образовања општине Житиште за период 2020-2023. 

 

Члан 2. 

 

 Стратегију за унапређење предшколског вапитања и образовања општине Житиште за 

период 2020- 2023 објавити у ,,Службеном листу општине Житиште“. 

Ову Одлуку објавити у ,,Службеном листу општине Житиште“. 
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УВОДНА РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА 
 

 Oпштина Житиште препознаје значај предшколског васпитања и образовања, али и  

неопходност стварања услова за ширу доступност квалитетног образовања, као једног од 

кључних фактора у обезбеђивању дечјих права.  

 Локална самоуправа са предшколском установом, уз значајну подршку Владе Републике 

Србије,  реализује активности и иницијативе којима се доприноси грађењу квалитетног система 

предшколског васпитања и образовања за сву децу предшколског узраста и њихове породице. 

 Један од приоритета локалне администрације, на чијем сам челу, је посвећена подршка 

раном развоју деце, нарочито из осетљивих група, уз пуно поштовање људских права у 

образовању кроз подршку интеркултуралности и подстицање чувања националног идентитета, 

традиције и културе. 

 Стратегија за унапређивање предшколског васпитања и образовања општине Житиште за 

период 2020-23. године, стратешки је документ којим ће бити дефинисани правци, циљеви и 

активности које ће допринети још бољем унапређењу живота деце предшколског узраста. 

 Мрежу Предшколских установа чини једна Предшколска установа која васпитно-

образовну делатност реализује у вртићима у 11 насељених места општине Житиште, а сваке 

године, из буџета издваја више средстава у односу на претходни период, што јасно указује на 

намеру и циљ - побољшање услова и квалитета услуга и рада у Предшколској установи. 

 У нашој предшколској установи, спроводи се делатност васпитања и образовања деце 

предшколског узраста од шест месеци до поласка у основну школу на територији општине 

Житиште. 

 Такође, значајна подршка, не само деци већ и њиховим родитељима, кроз различите 

пројекте стиже и од Владе Републике Србије, односно подржане су нам идеје од стране Кабинета 

министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику. 

  Израдом овог документа, обухваћено је и унапређење дела који се односи на обезбеђивање 

садржајнијег боравка деце са више активности које ће засигурно допринети квалитетнијем 

развоју деце. 

 Усвајањем Стратегије за унапређивање предшколског васпитања и образовања општине 

Житиште за период 2020-23.године и реализацијом планираних мера и задатака шаљемо јасну 

поруку да бринемо о нашим најмлађим суграђанима који јесу будућност Житишта. 

 

 

 

 

 

 

                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ   

 

                                                                     МИТАР ВУЧУРЕВИЋ 
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ПОЛАЗИШТЕ 
 

Стратегија за унапређивање предшколског васпитања и образовања општине Житиште за 

период 2020-23 (у даљем тексту Стратегија), иницирана је од стране  Предшколска установе 

„Десанка Максимовић“ у сарадњи са локалном самоуправом, а под покровитељством 

Министарства без портфеља за демографију и популациону политику родитељима понудила нову 

услугу „Мој вртић – моје чувалиште“. Пилот пројекат је био бесплатан за сву децу узраста од 3 

до 6 година, на територији општин Житиште, где су могућност пријаве имала и деца која иначе 

не похађају вртић. Програм је био реализован у Житишту, Торку, Торди, Банатском Карађорђеву 

и Српском Итебеју од 1.септембра до 15. децембра. Рад са децом се одвијао 2 до 3 пута недељно 

у трајању од 3 сата, а реализовали су га лиценцирани васпитачи који се налазе на евиденцији 

НСЗ. Програм је био замишљен у виду радионичарског рада са децом, где су се јачале  социјалне 

вештине деце, вештине самосталности, као и њихова знања и умења из различитих области. Деца 

су учила о различитим државама света, њиховим обичајима и културама и обзиром да живимо у 

мултикултуралној средини на тај начин се код деце развијала толенрацнија према различитости.  

 Поред богаћења дечијих искустава новим сазнањима, програм је замишљен као подршка 

родитељима, те им је овај програм омогућио усклађивање. 

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 Житиште има Стратегију 

одрживог развоја Општине, којом је предвиђено унапређење капацитета запослених у 

институцијама друштвених делатности, а као мера планирана је стручна едукација запослених и 

развој нових концепата образовања и васпитања у складу са локалним и ширим потребама. Како 

систем ПВО није обухваћен Стратегијом одрживог развоја Општине Житиште, ова Стратегија 

представља његову допуну, са фокусом на васпитање и образовање деце предшколског узраста. 

 Обзиром да је циљ Стратегије већи обухват деце узраста од 3 до 6 година, као аргумент 

овом циљу  издвајају се исходи пројекта „Мој вртић – моје чувалиште“ који је реализован у 

периоду од септембра до децембра 2019. године у пет насељених места. 
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ОПШТИНА ЖИТИШТЕ - СТАНОВНИШТВО И ПОКАЗАТЕЉИ 
ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКЕ СТРУКТУРЕ 

 

 Општина Житиште је општина Средње-банатског округа, која се налази поред леве обале 

Бегејског канала. На југу се граничи са зрењанинском, на истоку са сечањском, на западу са 

кикиндском и на северу са општином Нова Црња и државном границом према Румунији. 

Погодност положаја се огледа у томе што кроз општину пролази важан пут М-7 који води ка 

Румунији (Нови Сад - Темишвар). У центру насеља Житиште одваја се регионални пут Р 123/1 ка 

Торку, Вишњићеву, Крајишнику и Сечњу, а од Торка и регионални пут Р 123/2 ка Итебеју и 

Међи. Из Житишта полази и краћи асфалтни пут (3км) за Равни Тополовац. Житиште нема 

аутобуску станицу, већ постоје само стајалишта. Железничка пруга Јаша Томић-Међа била је 

локалног значаја, али је због нерентабилности укинута крајем 1979. године. Речни саобраћај је 

омогућен кроз Бегејски канал за бродове ширине 9м, дужине 65м и газа 1,7м. 

 

Табела 1. Укупна површина подручја Просторног плана општине Житиште број 

становника сваког насељеног места у општини Житиште, према попису из 2011. године 

 

НАСЕЉА БРОЈ СТАНОВНИКА ПОВРШИНА (Ха) 

ЖИТИШТЕ 2903 4850 

БАНАТСКИ ДВОР 1095 3000 

БАНАТСКО 

ВИШЊИЋЕВО 
258 780 

БАНАТСКО 

КАРАЂОРЂЕВО 
2091 5910 

МЕЂА 838 4870 

НОВИ ИТЕБЕЈ 1147 2200 

ХЕТИН  537 2840 

РАВНИ ТОПОЛОВАЦ 1137 2950 

СРПСКИ ИТЕБЕЈ  1969 11280 

ТОРДА 1771 5160 

ТОРАК   2850 8320 

ЧЕСТЕРЕГ                                                   1113 1220 

 

 Општина Житиште обухвата површину од 533.8 км2 (на 16. месту у АП Војводини), на 

којој живи 20.399 становника. Тиме она обухвата 2,44% војвођанске територије и 1,0% 

војвођанске популације. Просечна густина насељености износи 38,9ст/км2, што је далеко испод 

војвођанског просека од 94 ст/км2. „Стратегија одрживог развоја општине Житиште 2008-2013“ 7 

2.3 Насеља општине Житиште Како Житиште има повољан географски положај, 1960. године је 

одлучено да постане општинско седиште за околних дванаест насеља. У састав општине 

Житиште, поред самог насеља Житиште улазе и следећа насеља: Банатски Двор, Банатско 

Вишњићево, Банатско Карађорђево, Међа, Нови Итебеј, Српски Итебеј, Равни Тополовац, Торак 

(Бегејци), Торда, Хетин и Честерег. 
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Слика 1. Мапа насељених места 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

По попису становништва, домаћинстава и становништва 2011. у Србији, који је спроведен 

од 1. до 15. октобра 2011, у општини Житиште живело је укупно 16841 становника, што 

представља 0,23% од укупног броја становника Србије, односно 8,97% од од укупног броја 

становника Средњобанатског округа. Попис становништва проводен је на темељу Закона о 

попису становништва, домаћинстава и станова у 2011. години ("Службени гласник РС", бр. 

104/09 и 24/11). 

 Од укупног броја становника у опшини Житиште било је 8.321 (49,41%) мушкараца и 

8.520 (50,59%) жена, што представља однос мушкараца и жена 977:1000. Просечна старост 

становништва била је 43,4 година, мушкараца 41,7 година, а жена 45,0 година.  

 Број особа старијих од 18 година је 83,0% (13.979), код мушкараца 82,8% (6.886), а код 

жена 83,3% (7.093). 

 Општину Житиште насељавају махом Срби, којих је 1991. године било 54,2%, да би се тај 

удео 2002. повећао на 61,9%. међутим овај пораст се уочава само код становника српске 

националности, док се код других јавља пад удела у укупном броју. Ово се јавља као последица 

доласка знатног броја избеглих и прогнаних лица српске националности у општину Житиште 

током међупописног периода 1991-2002. година. Други народ по бројности су Мађари, чији је 

удео опао са 22,3% (1991.) на 19,7% (2002.). Потом следе Румуни са 9,0% (2002.) и Роми са 3,8% 

(2002.). поред њих у овој општини живе још Југословени, Црногорци, Македонци, Бугари, 

Муслимани, Немци, Албанци, Словаци, а забележени су и Словенци, Чеси, Украјинци и други, 

што указује да је Житиште једна мултиетничка средина са преко 15 различитих народа који живе 

заједно. 
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Попис 2002.године 

 Срби (61,9%) 

 Мађари (19,69%) 

 Румуни (9%) 

 Роми (3,75%) 

 Југословени (1,3%) 

 

Према Стратегији одрживог развоја Житиште, Општина Житиште располаже повољним 

природним условима (земљиште, клима, водни ресурси) за пољопривредну производњу. Нема 

развијену прехрамбену индустрију (сем прераде живинског меса). Општина Житиште је изразито 

рурална средина, са преко 95% ораница у структури пољопривредних површина и учешћем од 

преко 26% пољопривредног становништва у укупном становништву Општине. Пољопривредна 

производња је екстензивна по структури (велико учешче житарица, а мало учешће воћњака, 

винограда, индустријског биља и поврћа), приносима (углавном нижих од просека Војводине) и 

заступљености сточарства (која се последњих година побољшава код говеда, оваца и живине). 

Значајне су производња сунцокрета, луцерке и живине. Мало је коришћење водних ресурса за 

наводњавање, а тиме и коришћења земљишних површина за пострну и накнадну сетву. Мали 

поседи, доминантних сељачких газдинстава и њихова неорганизованост, негативно утичу на 

ефикасност и конкурентност пољопривреде. 

 Привреда општине Житиште у сектору МСПП показује приличну диверсфикованост са 

доминантним сектором трговине, угоститељства и прерађивачке индустрије. Секторска анализа 

предузетника у Житишту показује да су те три традиционалне доминантне гране и данас 

најбројније. У најбројнија делатност спадају трговина на велико и мало, где има укупно 143 

регистрована предузећа, што чини 45%. На другом месту се налазе хотели и ресторани са 62 

субјекта, а на трећем месту су капацитети прерађивачке индустрије са 47 регистрованих 

предузетника. Можемо констатовати да су наведне три делатности убедљиво најзаступљеније у 

општини Житиште са 80% од укупног броја предузетника у сектору МСПП.У структури 

привреде у општини Житиште су апсолутно доминантне друштвено-политичке заједнице и 

организације, које чине 51% од свих регистрованих правних лица у општини. Привредни 

субјекти у области образовања и културе чине наредних 22% од укупног броја регистроваих 

правних лица, што значи да све остале делатности према стандардној класификацији чине 27%. 

Прве две групе делатности које чине готово две трећине привредних субјеката су претежно 

буџетске организације, које имају релативно малу улогу у стварању друштвеног производа у 

општини. 

 Делатност која се налази на трећем месту према броју привредних субјеката је пољопривреда и 

рибарство, са 13% учешћа у укупној структури правних лица. Све остале делатности имају свега 

14% учешћа у привредној структури општине. Овакви односи у структури привреде јасно указују 

да су буџетске организације преовлађујуће по броју регистрованих привредних субјеката, што 

значи да су неопходне подстицајне мере за регистрацију привредних друштава у приватној 

својини, пре свега, у следећим облицима делатности: Шумарство, Водопривреда, 

Грађевинарство, Саобраћај и везе Занатство и личне услуге, Финансијске и друге услуге, 

Угоститељство и туризам. 

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%92%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8
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ФИНАНСИЈСКА ИЗДВАЈАЊА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА ДЕЦУ 
 

 Регресирање трошкова за ПУ „Десанка Максимовић“ опредељено буџетом, износило је за 

2017.-30.540.903,00 РСД (видљив је пораст средстава , у 2018. издвајано је 37.579.887,45 РДС, а 

2019.- 43.538.390,99 РСД). 

 Из буџета општине Житиште  од 100% регресирају се трошкови боравка деце из следећих 

категорија: 

 

 Ослобађање плаћања пертиципације у висини од 100 % партиципације за боравак и 

васпитно-образовни рад са децом  предшколској установи за децу близанце  

 Ослобађање плаћања пертиципације  деце у висини од 100 % партиципације за боравак и 

васпитно-образовни рад са децом предшколској установи за тројке по рођењу 

 Накнада укупних трошкова за борацвак деце у предшколској установи за треће дете у 

породици. 

 Право на ослобођење од партиципације у целости за децу без родитељског старања и деци 

ометеној у развоју 

 Право на ослобођење од партиципације у целости за децу предшколског узраста из породица 

које користе средства материјалног обезбеђења породице. 
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ ЖИТИШТЕ 

 

Kратак историјат Предшколске установе „Десанка Максимовић“ Житиште 

 

 Предшколско васпитање и образовање деце у општини Житиште реализовано је од 1974. 

до 1994. године при основним школама у саставу Школског центра „Братство“ Житиште. 

Одлуком Скупштине општине Житиште од 12.07.1995. године, основана је Предшколска 

установа „Десанка Максимовић“ Житиште. 

 Данас у свом саставу Предшколска установа има укупно 11 објеката, од којих су два 

објекта наменски грађена вртићи у Житишту (централни објекат) и Торку. При школи налази се 6 

објеката, (Банатски Двор, Равни Тополовац, Међа, Хетин и Честерег), у власништву школе, али 

физички одвојени објекти су у Банатском Карађорђеву, Српском Итебеју и Новом Итебеју.  

 Васпитно-образовни рад се одвија у 20 васпитних група, од којих су 3 групе целодневног 

програма, 17 групе полудневног четворосатног програма. Рад у једној смени одвијао се у 

вртићима у  Равном Тополовцу, Честерегу, Банатском Двору, Банатском Карађорђеву, Хетину, 

Међи, Српском Итебеју и Торди, а у Торку и Новом Итебеју у две смене.  

 Рад у вртићу у Житишту одвијао се у периоду од 6,30 h до 16,00 h због постојања 

целодневног боравка.  

 Према капацитетима објеката Предшколска установа је у могућности да реализује програм 

васпитно-образовног рада за 386-оро деце, док је у радној 2019/20. години уписано 336-оро. У 1  

јаслену групу у централно објекту уписано је 23 деце, док постоји реална потреба родитеља за 

још једном јасленом групом у Српском Итебеју и једна целодневна група у Банатском 

Карађорђеву. Предшколска установа у свом саставу броји 192 деце млађег узраста, и 121 дете 

припремног узраста који похађају припремно предшколски програм. 

 Од укупног броја деце која похађају ПУ, незнатан је број деце са сметњама у развоју и 

инвалидитетом, а свега је 18-oро деце ромске популације. Васпитно-образовни рад на језицима 

националних мањина одвија се на мађарском и румунском језику и реализује се у следећим 

вртићима: у Новом Итебеју и Торди рад се одвија на мађарском језику и групу похађа 44 деце, 

док се рад на румунском језику одвија у Торку и група има 12-оро деце. 

 

МЕТОДОЛОГИЈА 
 

У циљу дефинисања Стратегије, урађена је СВОТ анализа (анализа снага, слабости, могућности и 

препрека) како би се утврдиле могућности ПУ (анализа постојећих капацитета и усклађености 

понуде и потражње) и општине Житиште (анализа потребних ресурса за процес планирања 

система на нивоу локалних самоуправа). Урађено је и мапирање потреба деце узраста од 3 до 5,5 

година које живе на селу и њихових породица. 

Анализом праксе ПВО препознате су и забележене следеће снаге: стручни кадар, подршка ЈЛС, 

међуинституцонална интеракција, усклађивање рада и родитељства, васпитно-образовни рад на 

језицима националних мањина обављају стручна лица, ентузијазам и мултикултуралност. 

Као слабости препознати су следећи показатељи: неразвијена привреда, просторни капацитети 

(адаптација и санација објеката), разуђеност насељених места на територији општине, недостатак 

игралишта, немогућност новог запошљавања, финансијске потешкоће. 

Могућности при спровођењу стратегије јесу: пројекти (општински, покрајински и републички), 

стално стручно усавршавање и едукација постојећег кадра, најављене мере популационе 
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политике, економско оснаживање становништва, промоција делатности установе.  

Претње које су препознате при изради стратегије су: економске миграције, низак наталитет као и 

одлив стручног кадра. 

Обзиром да је циљ Стратегије већи обухват деце узраста од 3 до 6 година, као аргумент 

овом циљу  издвајају се исходи пројекта „Мој вртић – моје чувалиште“ који је реализован у 

периоду од септембра до децембра 2019. године у пет насељених места. 

 

О пројекту „Мој вртић – моје чувалиште“ 
 

 Предшколска установа „Десанка Максимовић“ је у сарадњи са локалном самоуправом, а 

под покровитељством Министарства без портфеља за демографију и популациону политику 

родитељима понудила нову услугу „Мој вртић – моје чувалиште“. Пилот пројекат је био 

бесплатан за сву децу узраста од 3 до 6 година, на територији општине Житиште, где су 

могућност пријаве имала и деца која иначе не похађају вртић.  Програм је био реализован у 

Житишту, Торку, Торди, Банатском Карађорђеву и Српском Итебеју од 1.септембра до 15. 

децембра. Рад са децом се одвијао 2 до 3 пута недељно у трајању од 3 сата, а реализовали су га 

лиценцирани васпитачи који се налазе на евиденцији НСЗ. 

  Програм је био замишљен у виду радионичарског рада са децом, где су се јачале  

социјалне вештине деце, вештине самосталности, као и њихова знања и умења из различитих области. 

Деца су учила о различитим државама света, њиховим обичајима и културама и обзиром да живимо у 

мултикултуралној средини на тај начин се код деце развијала толенрацнија према различитости.  

 Поред богаћења дечјих искустава новим сазнањима, програм је замишљен као подршка 

родитељима, те им је овај програм омогућио усклађивање рада и родитељства.  

 На основу анализираних анкета где су родитељи забележили своје утиске и потребе везане за 

пројекат може се рећи да су били изузетно задовољни програмом, и изразили су жељу и потребу да 

програм буде редован у нашим вртићима, овакво мишљење је заступљено међу родитељима у свим 

местима где је реализован пројекат „Мој вртић – моје чувалиште“. 

 Анкете су показале да је 100% родитеља има потребу, и заинтересовано је за додатне програме и 

целодневним боравком деце у вртићу уз квалитетно осмишљене програме, што би омогућило несметан 

рад. Међу родитељима из места С.Итебеј, Торак, Торда, Банатско Карађорђево изсаказана је већ потреба 

за целодневним боравком деце, што је и оправдано обзиром да се тамо не реализује целодневни боравак, 

већ само полудневни.  

 Родитељи су се такође исказали потребу за куваним оброком уколико би се организовао 

свакодневни боравак.  

 Програм Чувалишта је био успешан из разлога што је био бесплатан а и доступан и деци која 

иначе не похађају ПУ, те је за даљи развој Стратегије важно узети у обзир ову чињеницу. 

 Према исказаним утисцима родитеља евидентирано је да су препознати важност и корист 

разноврсних програма за децу. Такође су исказали вољу и за личним учешћем.   

Пројекат „Мој вртић – моје чувалиште“ представља добру иницијативу за даљи развој и планирање 

Стратегије, обзиром да су добијене реалне потребе деце и родитеља.  

 

ВИЗИЈА: 
 

 Стварамо систем ПВО у целој заједници који ће удовољити широком спектру дететових 

потреба, уз уважавање особености, развојних нивоа, услова живота и васпитних  

стилова, компетентним и стручним активностима у којима учествују родитељи, локална  

заједница као веома важан део процеса васпитања, одрастања и сазревања деце.  
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ОПШТИ ЦИЉ: 
 

  Обезбеђивање квалитетних услова за стимулацију раног развоја, учења и стварање 

једнаких могућности за сву децу у заједници. 

 

 

МИСИЈА: 
 

 Стварање хомогене структуре у целој заједници у којој се негују различитост и 

толеранција, где су деца, родитељи као и институције заједнице активни учесници васпитно-

образовног процеса." 

 

 

МЕРЕ: 
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СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1: Повећање обухвата деце узраста од 3 – до 5,5 година системом ПВО 

МЕРА 1.2. : Подизање свести и јачање компетеницја релевантних субјеката у заједници о значају 

                       раног развоја деце и укључивању у ПВО 

 

Резултат 

 

 

1. Ојачане    

су компетенције 

релевантних 

субјеката о 

значају раног 

развоја деце 

узраста 3 – 5,5 

година и 

укључивању у 

ПВО 

 

 

 

АКТИВНОСТ ИНДИКАТОРИ 
ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА 

ПАРТНЕРСКА 

ИНСТИТУЦИЈА 
ВРЕМЕ 

ИЗДВОЈЕНИ 

РЕСУРСИ (РСД) 

НЕОБЕЗБЕЂЕНИ 

РЕСУРСИ (РСД) 

 

 

1.1. 

Организовање 

промотивно-

едукативних 

активности о 

значају раног 

развоја деце: 

Округли столови, 

трибине, 

плакати, медији, 

флајери 

 

 

Број 

организованих 

трибина, 

округлих столова, 

кампања, 

оглашавање у 

локалним 

медијима, број 

учесника, број 

израђених 

плаката, медијска 

заступљеност, 

анкете... 

 

 

Општина 

Житиште 

 

Општина 

Житиште и 

институције 

 

 

2020/2023 

  



Број 27.        25.6.2021. године    „Службени лист Општине Житиште“      страна  14 

 

 

 

        

 

 

1.2.Организовање 

едукативних 

радионица за 

родитеље и децу 

(спортске, еколошке, 

креативне, драмске) 

која нису 

обухваћена ПВО 

1.3. Извештавање 

јавности о току и 

ефектима 

реализованих 

активности  

 

Број радионица и 

играоница 

Број деце и 

родитеља који су 

похађали родитеља 

Број ангажованих 

васпитача, 

волонтера  

Број ангажованих 

институција 

 

Број објава на веб 

страници ПУ, на 

интернет медијима 

општине Житиште, 

повратне 

информације из 

заједнице о 

схватању значаја 

раног развоја и 

учења деце; 

Број укључених 

медија; 

 

 

 

Општина Житиште 

 

 

 

ПУ „Десанка 

Максимовић“  

Општина Житиште 

 

 

 

ПУ „Десанка 

Максимовић“ 

 

Спортски савез 

Општине 

Житиште, 

Библиотека 

„Бранко 

Радичевић“Дом 

здравља Житиште 

ОШ 

Електронски и 

штампани медији 

 

 

 

2020-

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-

2023 
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СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1: Повећање обухвата деце узраста од 3 – до 5,5 година системом ПВО 

МЕРА 1.3. : Проширивање обухвата деце узраста 3 до 5,5 година у свим 

насељеним местима општине Житиште 

 

Резултат 

 

 

 

ПУ разноврсним 

програмима и 

услугама за децу 

и породице 

доприноси 

повећању обухата 

деце ПВО, 

посебно из 

дестимулативних 

средина 

АКТИВНОСТ ИНДИКАТОРИ 
ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА 

ПАРТНЕРСКА 

ИНСТИТУЦИЈА 
ВРЕМЕ 

ИЗДВОЈЕНИ 

РЕСУРСИ 

(РСД) 

НЕОБЕЗБЕЂЕни 

РЕСУРСИ (РСД) 

 

1. 

Проширивање програмске 

понуде за децу и породице 

– по облику, трајању и 

програмском опредељењу 

у целој заједници 

 

2.  

Директно и индиректно 

укључивање родитеља у 

васпитно-образовни 

процес 

3. 

Међуинституционална 

сарадња са партнерским 

институцијама ради 

коришћења просторних 

ресурса  

 

  
 

 

ОШ,  

библиотека 

„Бранко 

Радичевић“ 

КУД 

Спортски савез 

општине 

Житиште 

ЦЗСР 

 

 

 

 

2020-

2023 
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СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2: Унапредити квалитет услуга за децу предшколског узраста 

 

МЕРА 2.1.: Стручно усавршавање запослених у ПВО за реализацију разноврсних квалитетних програма 

 

Резултат 

 

 

 

Запослени у 

ПВО су стручно 

оснажени за 

практичну 

примену 

савремених 

теоријских 

концепата 

 

 

 

 

АКТИВНОСТ ИНДИКАТОРИ ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА 

ПАРТНЕРСКА 

ИНСТИТУЦИЈА 

ВРЕМЕ ИЗДВОЈЕНИ 

РЕСУРСИ (РСД) 

НЕОБЕЗБЕЂЕНИ 

РЕСУРСИ (РСД) 

 

Дефинисање 

приоритета у 

области стручног 

усавршавања 

 

 

 

 

 

Организовање 

различитих 

облика стручног 

усавршавања за 

релизацију 

квалитетних 

програма 

 

 

Мапиране потребе 

васпитача и сарадника 

за стручним 

усавршавањем 

 

 

 

 

 

Број семинара, број 

учесника стручног 

усавршавања, 

Број међуинстиуцоналне 

сарадње 

 

 

Општина 

Житиште 

ПУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУ 

Општина 

Житиште 

Удружење 

васпитача 

Војводине 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вискоке 

струковне 

школе, 

Удружења 

васпитача, 

стручних 

сарадника, 

мед.сестара, 

друге ПУ 

 

 

 

 

2020-

2023 

 

 

 

 

 

Током 

године 

Обезбеђена 

средства кроз 

„СУПЕР“ 

пројекат 
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СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2: Унапредити квалитет услуга за децу предшколског узраста 

 

МЕРА 2.1.: Стручно усавршавање запослених у ПВО за реализацију разноврсних квалитетних програма 

 

Резултат 

 

 

 

Запослени у 

ПВО су 

стручно 

оснажени за 

практичну 

примену 

савремених 

теоријских 

концепата 

 

 

 

 

АКТИВНОСТ ИНДИКАТОРИ 
ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА 

ПАРТНЕРСКА 

ИНСТИТУЦИЈА 
ВРЕМЕ 

ИЗДВОЈЕНИ 

РЕСУРСИ 

(РСД) 

НЕОБЕЗБЕЂЕНИ 

РЕСУРСИ (РСД) 

 

Дефинисање 

приоритета у 

области стручног 

усавршавања 

 

 

 

 

 

Организовање 

различитих 

облика стручног 

усавршавања за 

релизацију 

квалитетних 

програма 

Мапиране потребе 

васпитача и сарадника 

за стручним 

усавршавањем 

 

 

 

 

 

Број семинара, број 

учесника стручног 

усавршавања, 

 

Број 

међуинстиуцоналне 

сарадње 

Општина 

Житиште 

ПУ 

 

 

 

 

 

ПУ 

Општина 

Житиште 

Удружење 

васпитача 

Војводине 

 

 

 

 

 

 

Вискоке 

струковне 

школе, 

Удружења 

васпитача, 

стручних 

сарадника, 

мед.сестара, 

друге ПУ 

 

 

 

 

2020-2023 

 

 

 

 

 

Током 

године 

Обезбеђена 

средства кроз 

„СУПЕР“ 

пројекат 
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СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2: Унапредити квалитет услуга за децу предшколског узраста 

МЕРА 2.2.: Повећање програмске понуде ПВО за децу и породице у целокупној општини Житиште 

 

Резултат 

 

 

 

 

ПУ креира и спроводи 

разнолике програме по 

облику, врсти, трајању и 

садржајном опредељењу 

АКТИВНОСТ ИНДИКАТОРИ 
ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА 

ПАРТНЕРСКА 

ИНСТИТУЦИЈА 
ВРЕМЕ 

ИЗДВОЈЕНИ 

РЕСУРСИ (РСД) 

НЕОБЕЗБЕЂЕНИ 

РЕСУРСИ (РСД) 

 

Анализа актуелне 

праксе и давање 

предлоза за 

унапређивање 

програмске понуде 

 

ФОРМИРАЊЕ 

ЦЕНЕ ЗА КРАТКЕ 

ПРОГРАМЕ? 

 

Врсте програма 

 

 

 

 

ПУ 
  

Релевантне 

установе у 

заједници 

2020-

2023 

 

 

 

  

МЕРА 2.3.: Успостављање међуинституционалне сарадње у локалној заједници у области ПВО 

 

Резултат АКТИВНОСТ ИНДИКАТОРИ 
ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА 

ПАРТНЕРСКА 

ИНСТИТУЦИЈА 
ВРЕМЕ 

ИЗДВОЈЕНИ 

РЕСУРСИ (РСД) 

НЕОБЕЗБЕЂЕНИ 

РЕСУРСИ (РСД) 
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Кроз међуинституционалну 

сарадњу унапређене и осмишљене 

услуге за децу и породице у 

заједници 

 

Интеграција 

установа из 

различитих сектора у 

локалној заједници у 

циљу обезбеђивања 

подршке деци и 

породици 

 

 

 

Израда и 

имплементација 

програма и услуга у 

складу са потребама 

деце и породице 

 

Прецизиране области и 

проктоколи сардње 

Потписани Протоколи о 

међуинстиуционалној 

сарадњи 

 

 

Број нових програма и 

услуга у локалној 

заједници 

Број учесника у 

програмима 

 

 

Општина 

Житиште 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Општина 

Житиште, ДЗ; 

ЦЗСР, ПУ 

  

ПУ  

 

ОШ 

 

Спортски савез 

општине 

Житиште 

 

Установе 

културе 

 

 

 

 

 

ОШ  

Удружење 

васпитача 

Војводине 

 

 

 

2020-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2023 
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МЕРА 2.4.: Увођење нових одрживих програма и њихово финансирање 

 

Резултат 

 

 

 

 

Локална 

заједница и ПУ 

су програме 

ПВО омогућиле 

доступним деци 

и породицама 

 

 

 

АКТИВНОСТ ИНДИКАТОРИ 
ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА 

ПАРТНЕРСКА 

ИНСТИТУЦИЈА 
ВРЕМЕ 

ИЗДВОЈЕНИ 

РЕСУРСИ 

(РСД) 

НЕОБЕЗБЕЂЕНИ 

РЕСУРСИ (РСД) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

  

 

Активности ове мере зависе од буџета Општине, и осталих извора финансирања. 
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СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3: Активно учешће родитеља у реализацији квалитетних програма за децу 

 

МЕРА 3.1. Већа партиципација родитеља у новим програмима ПВО 

 

Резултат 

 

 

 

 

 

Родитељи су директни и 

индиректни учесници у 

реализацији програма 

АКТИВНОСТ ИНДИКАТОРИ 
ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА 

ПАРТНЕРСКА 

ИНСТИТУЦИЈА 
ВРЕМЕ 

ИЗДВОЈЕНИ 

РЕСУРСИ 

(РСД) 

НЕОБЕЗБЕЂЕНИ 

РЕСУРСИ (РСД) 

 

Мапирање 

родитеља-

експерата за 

реализовање 

програма 

 

 

 

Едукација 

родитеља кроз 

фокус групе, 

радионице за 

учествовање у 

активностима ПУ 

 

 

 

Број родитеља 

учесника, број 

реализованих 

радионица 

 

 

 

Број активности у 

којима родитељи 

дају свој допринос 

 

 

Општина Житише 

 

  

ПУ  

Општински савет 

родитеља 

2020-2023 
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ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СТРАТЕГИЈЕ 

 

 Општина Житиште , кроз рад чланова Радне групе за израду стратешког документа раног 

и предшколског васпитања и образовања, коју је формирао Председник општине Житиште, 

носилац активности стварања Стратегије за унапређење предшколског образовања и васпитања 

града у периоду од 2020. до 2023. године. 

  Радна група је заједно са представницима одељења за  друштвене делатности, одељењем 

за финансије општине Житиште, Центром за социјални рад, Домом здравља општине Житиште, 

стручним радницима и васпитачима из Предшколске установе, представницима организација 

цивилног друштва, одборницима Скупштине града (женском одборничком мрежом) и 

представницима других установа, креирала ову Стратегију.  

 Како би се омогућила имплементација Стратегије потребно је да Општинско веће, а затим 

и Скупштина општине Житиште  усвоји овај документ. Стратегија представља оквир за 

спровођење активности којима ће се унапредити предшколско образовање и васпитање на 

територијио општине Житиште.   

 Општина Житиште ће преузети одговорност за њено извршење тако што ће формирати 

тело које ће пратити, оцењивати и извештавати једном годишње Скупштину града о примени 

Стратегије.  

 Састав Радне групе, задаци и рок извршења задатака Радне групе уређују се решењем о 

образовању Радне групе.  

 Средства за спровођење Стратегије за унапређење предшколског образовања и васпитања   

Општина Житиште  у периоду од 2020. до 2023. године, обезбеђиваће се из различитих извора: 

из буџета Општина  Житиште, од других нивоа власти (покрајинских и републичких), средстава 

донатора, односно помоћу програма и пројеката који ће се донети на основу ове Стратегије и 

њеног акционог плана.  

 Стратегија за унапређење предшколског образовања и васпитања  Општина Житиште  је 

документ који садржи препознате проблеме, предложена решења, мере и време реализације, а 

евалуација и мониторинг подразумевају праћење, извештавање и оцењивања спровођења 

Стратегије како би се проценили ефекти и релевантност спроведених активности. Такође, то 

подразумева и анализирање проблема и ниво остварености циљева како би се могле предузети 

нужне измене и допуне. 
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Република Србија 

Аутономна Покрајна Војводина 

Општина Житиште 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: II-451-4 /2019 

Дана: 15.7.2019. год. 

Ж и т и ш т е 

 

 

 На основу члана 58. став 2. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС''број: 129/2007, 

83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон и 47/2018), члана 58. Статута општине Житиште – 

пречишћен текст (''Службени лист општине Житиште'' број: 10/2019) и члана 2. Протокола о 

сарадњи између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Општине Житиште број 

II-451-4/2019, председник општине Житиште, донео је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Формира се радна група за спровођење Протокола о сарадњи. 

 

За чланове радне групе именују се: 

1. Маја Грујић – представник Јединице локалне самоуправе; 

2. Тања Кубура – представник Центра за социјални рад;  

3. Нада Јањеш – Директор Предшколсе установе; 

4. Олгица Најерица –представник Дома здравља. 

 

Именује се Робертина Шијан као преставник Општине Житиште задужен за 

комуникацију са тимом СУПЕР пројекта. 

 

 

 

 

 

 

 

     Решење доставити:     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

1. Именованом             Митар Вучуревић с.р. 

2. У списе предмета 
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На основу члана 32. Закон о локалној самоуправи („Службени лист Републике Србије“ број 

129/07 47/2018 ) члана 116. Закона о основама образовања и васпитања („Службени гласник 

Републике Србије“ број 88/2017 и 27/2018), и члана 42. Статута Општине Житиште - пречишћен 

текст („Службени лист Општине Житиште“ број 10/2019) Скупштина Општине Житиште на 

седници одржаној дана  25. јуна 2021. године доноси следеће  

 

 

РЕШЕЊЕ 

 О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“ СРПСКИ ИТЕБЕЈ 

 

I 

 

Решење о именовању Школског одбора Основне школе „Милош Црњански“ Српски Итебеј, 

број: I-022-23/2018 од дана 7.9.2018., измене и допуне решење број I-022-17/2020, мења се и 

допуњује на селедећи начин: 

Престаје мандат у Школском одбору одбора Основне школе „Милош Црњански“ Српски 

Итебеј  чланици Милани Стеванов из Српског Итебеја као представнику локалне самоуправе. За 

члана Школског одбора Основне школе „Милош Црњански“ Српски Итебеј испред локалне 

самоуправе именује се Милован Јокановић из Српског Итебеја. 

Мандат новоименованог члана траје док траје мандат Школског одбора именованог 

решењем СО Житиште број: I-022-23/2018 од дана 7.9.2018. 

 

II 

Решење је коначно. 

Решење објавити у „Службеном листу Општине Житиште“.  

Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Општине Житиште“. 

 

Образложење 

 

Правни основ за доношење овог решења налази се у Закону о основама васпитања и 

образовања  и Статуту Општине Житиште који предвиђају да се од стране оснивача Скупштине 

општине именује орган управљања. Орган управљања школе, школски одбор  има 9 чланова, 

обухвата по три преставника родитеља, представника запослених и представника испред локалне 

самоуправе.  

Након дате оставке од стране члана представника испред локалне самоуправе Милане 

Стеванов, упућен је захтев за прибавље мишљења од Националног савета мађарске националне 

мањине, затим  је утврђено да кандидат неће доћи у ситуацију да заступа више интереса јер није 

запослен у установи нити има дете које похађа наведену установу, да нема сметњи из члана 54. 

Закона о основама образовања и васпитања, те је од стране Комисије за административно 

мандатна питања утврђен предлог решења као у диспозитиву и упућен СО Житиште на даљу 

надлежност. На основу свега наведеног СО Житиште донела је решење као у дипозитиву. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Житиште 

Скупштина Општине Жититше 

Број: I-022-10/2021 

у Ж и т и ш т у , дана 25.6.2021.    

Председница Скупштине општине Житиште 

Ивана Петрић с.р. 
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На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/2007, 47/2018), члана 33. и 46. Закона о култури („Службени гласник РС“ број 72/2009, 

13/2016, 6/2020, и 47/2021) и члана 42. став 1., тачка 9. Статута Општине Житиште („Службени 

лист Општине Житиште“ број 10/2020), Скупштина Општине Житиште, на седници одржаној 

дана 25.6.2021. године, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА  

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

БИБЛИОТЕКЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ ЖИТИШТЕ 

 

I 

 

 Овим решењем Скупштина Општине Житиште врши измену и допуну решења СО 

Житиште број: I-022-6/2018-2, измене и допуне број I-022-15/2020 и то у ставу 1. на следећи 

начин: 

- престаје мандат председнице Надзорног одбора Библиотеке „Бранко Радичевић“ 

професорке српског језика Марије Нинковић из Равног Тополовца, услед подношења личне 

оставке  

- за председницу Надзорног одбора Библиотеке „Бранко Радичевић“ именује се Милана 

Рајић професорка српског језика из Српског Итебеја.  

Мандат новоименоване председнице траје док мандат Надзорног одбора изабраног 

решењем број I-022-6/2018-2 од дана 26.1.2018.  

 

II 

 

Решење објавити у „Службеном листу Општине Житиште“. 

 

Република Србија       

Аутономна Покрајина Војводина                                                                  

Општина Житиште 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: I-022-9/2021                                                                  

Дана: 25.6.2021 године                                                                                                                                           

Председница 

Скупштине Општине Житиште 

      Ивана Петрић с.р. 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике 

Србије,, број 127/09, 83/2014 и 47/2018) и Статута општине Житиште-пречишћен текст 

(,,Службени лист општине Житиште“ 10/2019) Скупштина општине Житиште је на својој 

седници одржаној дана 25.6.2021. године донела је следећи  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I  

 

Усваја се Извештај о раду Туристичке организације општине Житиште за 2020. годину 

усвојен од стране Управног одбора одлуком  05-41-21 од дана 13.5.2021. 

Усваја се финансијски извештај Туристичке организације општине Житиште за 2020. 

усвојен од стране Управног одбора одлуком број 05-42-21 од дана 13.5.2021. 

 

II 

 

Закључак објавити  у „Службеном листу општине Житиште“. 

 

Република  Србија  

Аутономна Покрајина  Војводина 

Општина Житиште 

Скупштина Општине 

Број : I- 024-2/2021 

Дана : 25.6.2021.године 

Житиште                                                            Председница Скупштине  општине Житиште 

 

                                                                                                          Ивана Петрић с.р. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 

1. Одлука о доношењу Стратегије за унапређење предшколског васпитања и образовања 

општине Житиште за период 2020- 2023. ........................................................................................... 1. 

2. Стратегија за унапређење предшколског васпитања и образовања општине Житиште за 

период 2020- 2023. .......................................................................................................................... 2. 

3. Решење о именовању Школског одбора Основне школе „Милош Црњански“ Српски 

Итебеј  .................................................................................................................................................... 24. 

4. Решење о измени и допуни решења о именовању председника и чланова надзорног одбора 

Библиотеке „Бранко Радичевић“ Житиште ....................................................................................... 25. 

5. Закључак о усвајању Извештаја о раду и финансијског извештаја Туристичке организације 

општине Житиште за 2020. годину .................................................................................................... 26. 

 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ на основу члана 30. Закона о јавном информисању и 

медијима („Службени гласник Р. Србије“ 83/2014, 58/2015 и 12/2016) не сматра се јавним 

гласилом, те се сходно наведеној одредби не налази се у Регистру јавних гласила. Издавач: 

Општинска управа Житиште, Цара Душана 15. 

Главни и одговорни уредник: Биљана Зубац 

Службени лист Општине Житиште излази по потреби 


