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I  УВОДНИ ДЕО 

ПРАВНИ ОСНОВ 

Одлуком о мрежи јавне Предшколске установе са седиштем на територији општине 

Кнић утврђује се  број и просторни распоред јавне Предшколске установе, њена делатност и 

структура, као и постојање издвојених одељења ван седишта Установе. 

 

Одлука је сачињена на основу важећих прописа који непосредно регулишу област 

образовања, као и поједине његове делове: 

 

 Закон о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” број 

88/17, 27/18(I) – др.закон и 27/18 (II) –др.закон); 

 Закон о предшколском образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број 18/10, 

101/17 и 113/17 –др. закон); 

 Стратегија развоја образовања и васпитања у Републици србији до 2020 године 

васпитања (“Службени гласник РС” број 107/12); 

 Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о 

мрежи основних школа („Службени гласник РС” број 21/18), 

 

Правни основ за израду Елабората садржан је у члану 104. став 3. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017 и 27/18-др.закони), 

члана  2. и 4. Уредбе о  критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских 

установа и акта о мрежи јавних основних школа („Службени гласник. РС“, број 21/2018), 

чл.68. став 1. тачка 1. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 95/08 и ''Сл.гласник 

општине Кнић'', бр. 3/16), а у циљу доношења Одлуке о мрежи предшколских установа на 

територији општине Кнић. 

 

ИЗВОР ПОДАТАКА 

 

Подаци који су коришћени при изради Елабората добијени су од стране Предшколске 

установе „Цветић“ у Книћу, Дома здравља „Даница и Коста Шамановић“ у Книћу, Одељења 

за друштвене делатности Општинске управе општине Кнић, Стратегије одрживог развоја 

општине Кнић, Републички завод за статистику и других институција, организација и извора. 

 

II ПРОФИЛ ОПШТИНЕ КНИЋ 

ГЕОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

 

Општина Кнић се простире између 440 северне географске ширине и 210 источне 

географске дужине, на 413 км. Обухвата 36 села и ограничена је општинама: Крагујевац на 

североистоку, Горњи Милановац на северозападу, Чачак на западу и Краљево на југу. 

Географски посматрано, општина Кнић има средишњи положај у јужном делу Шумадије, на 

прелазу од високих шумадијских планина, долином реке Груже, према западноморавској 

равници. 
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Основна путна мрежа општине укључена је у мрежу путева региона Шумадије и 

Поморавља. Јужни део општине је боље саобраћајно повезан од северног – преко 

магистралних путева и железничке пруге, повезан је са индустријским центрима: Чачком, 

Крагујевцом и Краљевом. Северни део општине, је регионалном путном мрежом преко 

Крагујевца и Горњег Милановца укључен у шире саобраћајне системе земље. 

Преко територије општине Кнић пролазе два магистрална: М-23 Крагујевац – Чачак и 

М-23.1 Крагујевац – Краљево и два регионална пута: Р-212 Крагујевац – Горњи Милановац 

(13 км) и Р-212а Кнић – Баре (11 км). Овим путним правцима општина је повезана са 

аутопутем Е-75 (преко Крагујевца и Лапова) и Ибарском магистралом (преко Чачка, Краљева 

и Горњег Милановца). 

Саобраћајну инфраструктуру општине употпуњује и значајан железнички  коридор 

Београд – Краљево – Скопље. Промет робе и путника на територији општине обавља се 

преко четири железничке станице: Кнић, Губеревац, Гружа и Вучковица. 

 

ИСТОРИЈСКИ ПОДАЦИ 

 
1Општина Кнић (Гружа) је била насељена још у млађе камено доба. О томе говоре 

ископине о великом насељу у гривачком пољу поред реке Груже, као и многа оруђа од камена 

која се налазе у свим крајевима Кнића (Груже). У позније доба јелинске и римске културе 

такође је била насељена. Трагови ишчезлих вароши у пољу села Радмиловића, поред Борачке 

реке, и у варошици Гружи, као и другим местима јасни су сведоци њене насељености. Име 

Борча, како се називао предео у Книћу, помиње се први пут према писаним подацима, у првој 

половини XIII века, када је Стеван Првовенчани подигао манастир Жичу. Једном хрисовољом 

из тог доба он додељује, између осталих и Жупу Борач манастиру Жичи. 

 

У касније доба, када се испред Турске најезде граница српске државе све више 

померала на север, Кнић (Гружа) добија све већи значај, а њени градови Честин и Борач 

постају важна упоришта. Када су подигнути ови градови, о томе нема писаних трагова. Неки 

наши историчари сматрају, да су им темеље ударили још стари Римљани. За време Немањића 

они су још више утврђивани и проширивани, пошто су били на периферији државе. Они су 

служили тада као јака утврђења у одбрани од Мађара и других насртаја.  

 

Образовање у книћанској општини има дубоке корене, јер је у маленој Србији међу 

првим школама отворена школа у Честину 1818. године. Њен први учитељ био је Николај 

Николајевић из Честина, а 1821. године отворена је школа и у стародревном деспотовом 

граду Борчу. Данас основно и средње образовање прилагођено је потребама становништва 

Општине Кнић. На територији општине Кнић ради једна Предшколска установа 

„Цветић“ Кнић, три матичне основне школе: О.Ш. "Вук Караџић" у Книћу, О.Ш. "Рада 

Шубакић" у Гружи и О.Ш. "Свети Сава у Топоници са издвојеним одељењима и једна 

Средња школа у Книћу.  

 

 

 

 

                                                 
1 Стратегија одрживог развоја општине Кнић 2010-2020 
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ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

 

Основни контигенти становништва2 

 

 

На основу података који се односе на последњих пет званичних пописа становништва 

може се констатовати непрекидан пад броја становника општине Кнић. По последњем 

званичном попису становништва спроведеног 2011. године општина Кнић је имала 14.237 

становника што представља умањен број становника за 11,83% у односу на  попис из 2002. 

године,  односно 23,96% у односу на попис спроведен 1991. године. С обзиром да општина 

Кнић спада у групу малих општина, са претежном активношћу у области пољопривреде, то је 

један од разлога што млађе популације нису заинтересоване за опстанак у сеоским 

домаћинствима и мигрирају ка већим привредним центрима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Републички завод за статистику 

 Укупно 

Деца 

предшколск

ог узраста 

(испод 7 

година) 

Деца 

шко-

лског 

узраста 

(7 – 14) 

Радни контигент 

( 15 – 64) Становни-

штво старо 

65 и више 

% Радног 

контигента у 

односу на 

укупно 

становништво 

% 

становништва 

старог 65 и 

више у 

укупном 
Укупно 

Му-

шко 

Же-

нско 

Попи

с 

1991 

18724 919 1266 11012 - - 3546 68,19 24,60 

Попи

с 

2002 

16148 846 1246 9640 4959 4681 4240 59,7 26,26 

Попи

с 

2011 

14237 599 1033 8730 4721 4183 3701 62,53 25,46 
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Преглед броја становника3 
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Структура становника 

 

На основу анализе података по попису из 2011. године, можемо закључити да је дошло 

до измене полне структуре општине Кнић. Претходна четири пописа становништва  показују 

већи број женске популације у односу на мушку, док попис из 2011. године показује незнатно 

веће учешће мушкараца у укупној структури становништва. 
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Према подацима из пописа 2011. године, у укупном контигенту становништва радно 

способно становништво (мушкарци 15 - 64 година и жене 15 - 59 година) учествује са 61,55%, 

док је учешће становништва старијег од 60 година 32,7%. Узимајући у обзир ове податке, 

затим врло високу, негативну стопу природног прираштаја од -14.9 промила, као и чињеницу 

да је најбројнији контигент становништва у распону година од 55 до 59, може се закључити 

да је ситуација нешто боља него код пописа 2002. године, али  јасно је да  Кнић, има проблем 

"старења" , пада наталитета, као и миграције младих ка граду.    

 

У поседњих двадесетак година приметан је пад броја становника у свим насељеним 

местима која гравитирају граду, што се у значајној мери одражава на стабилност рада и 

функционисања основних школа на територији општине Кнић.  

                                                 
3 Извор: Републички завод за статистику (http://media.popis2011.stat.rs/2014/02/1_Stanovnistvo-prema-starosti-i-

polu-po-naseljima.xls) 

 

http://media.popis2011.stat.rs/2014/02/1_Stanovnistvo-prema-starosti-i-polu-po-naseljima.xls
http://media.popis2011.stat.rs/2014/02/1_Stanovnistvo-prema-starosti-i-polu-po-naseljima.xls
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 Витални догађаји4 

 

Број 

живорођених 

на 1000 

становника 

Број 

умрлих на 

1000 

становника 

Приордни 

прираштај 

на 1000 

становника 

Умрла 

одојчад на 

1000 

становника 

Број 

лечених 

пре 

смрти 

Бракови 

Закључени Разведени 

2003 7,2 16,7 -9,5 - 248 75 1 

2004 5,8 18,8 -13,0 11,0 271 66 2 

2005 7,7 19,7 -12,0 8,4 297 64 7 

2006 5,6 17,6 -12,0 23,5 229 48 2 

2007 5,9 17,0 -11,1 11,2 248 54 6 

2008 5,4 20,6 -15,1 - 276 63 3 

2009 5,6 19,6 -13,9 - 255 49 10 

2010 4,7 18,3 -13,5 14,7 232 47 3 

2011 4,9 19,7 -14,9 - 248 31 4 

2012 6,5 19,9 -13,4 10,9 251 54 4 

2013 4,4 18,0 -13,6 - 219 47 5 

2014 4,6 20,9 -16,3 15,9 265 50 4 

2015 4,8 18,1 -13,3 - - 50 4 

 

 

 

Становништво старо 15 и више година (радни контигент) према школској спреми 

 Укупно 
Без 

школе 

1-3 

разреда 

4 - 7 

разреда 

Основно 

образова

ње 

Средње 

образова

ње 

Више 

образова

ње 

Високо 

образова

ње 

Непозна

то 

Попис 

2002 
14056 1171 842 3884 3240 4312 304 180 123 

Попис 

2011 
12533 468 - - 2882 5448 340 359 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Републички завод за статистику РСЗ, ДЕВИНФО – Природно кретање становништва 1961-2016. 

Извор: Републички завод за статистику (http://media.popis2011.stat.rs/2014/02/2_Stanovnistvo-staro-15-i-vise-

godina-prema-skolskoj-spremi-i-polu-po-opstinama-i-gradovima.xls) 

 

http://media.popis2011.stat.rs/2014/02/2_Stanovnistvo-staro-15-i-vise-godina-prema-skolskoj-spremi-i-polu-po-opstinama-i-gradovima.xls
http://media.popis2011.stat.rs/2014/02/2_Stanovnistvo-staro-15-i-vise-godina-prema-skolskoj-spremi-i-polu-po-opstinama-i-gradovima.xls
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СТАЊЕ ПРИВРЕДЕ И ПЕРСПЕКТИВА ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА 

 

Најважнији природни потенцијал општине Кнић је пољопривредно земљиште које 

обухвата 2/3 територије општине. У укупној привреди пољопривреда у оствареном дохотку 

учествује са 76% и у оквиру ове гране становништво стиче доходак и егзистира искључиво 

од пољопривреде. 

 

Гране пољопривреде које су најзаступљеније у општини Кнић су: сточарство, 

ратарство и воћарство. Општина Кнић има могућност сложенијег развоја повртарства као и 

могућност интензивније примене агротехнике у постојећој производњи због повољних 

услова наводњавања и малог нагиба терена као и доброг земљишта. Проблем у оваквом 

приступу  представља веома ниска примена система за наводњавање, као и финансијска 

могућност произвођача да исто прибаве. 

 

Овај део Шумадије плодан је шумом, водом и плодном земљом. Овакав рељеф и 

плодна земља око реке Груже веома је погодан за ратарске и повртарске културе, а читаво 

подручје за воћарство и сточарство. Такође општина Кнић има могућност за развој органске 

пољопривреде која би обезбедила производњу високе вредне и здравствено безбедне хране, 

која ће бити извор здравља људи и животиња. Предност органске пољопривреде је очување и 

заштита животне средине, чиме се обезбеђује чисто земљиште, вода, ваздух и за наше 

потомкезистира искључиво од пољопривреде. 

 

На територији општине Кнић тренутно послује 97 активних привредних друштава и 

330 предузетника. Значајан потенцијал представља радна зона Равни Гај, коју је у наредном 

периоду неопходно инфраструктурно опремити. 

 

Удео малих и средњих предузећа и предузетника (МСПП) у привреди општине Кнић 

расте из године у годину. Овај раст је изузетно значај за подизање стандарда живота 

становништва и опстанак младих у овом крају. Њихов даљи раст и развој зависи од 

расположивих мера и подстицаја локалне самоуправе, приступа информацијама, стручне 

помоћи, инвестиција у нове технологије, приступа новим тржиштима, али и од смањења 

бирократије. Локална самоуправа ће у наредном периоду настојати да буде оријентисана на 

пружање помоћи и подизање квалитета и ефикасности услуга носиоцима привредног развоја 

на територији општине Кнић. 

 

ЛОКАЛНЕ ТРАДИЦИЈЕ И УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ, УМЕТНОСТИ И 

СПОРТА 

 

Гружански крај обилује великим споменичким наслеђима и остацима великих култура 

које су се временом смењивале на овом простору. Природни ресурси книћанске општине и 

долина реке Груже били су повољно тло за развој цивилизације од праисторије до данас. 

Велики број цркава и манастира дају својеврстан печат духовном и културном животу овог 

краја, а културно - уметничкa и спортскa дешавања у книћанској општини у данашње време 

представљају језгро културног живота. 
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Општинска библиотека "Др Драгиша Витошевић" је основана 1966. године и у саставу 

Универзитета Крагујевац. Библиотека у Центру за културу, туризам и спорт Кнић у Книћу 

основана је далеке 1966. године. Имала је низ  година улогу матичне библиотеке са 13 

издвојених одељења у селима книћанске општине и добитник је Сурепове награде – највећег 

признања у библиотекарству. Ове године, 2016. навршило се 50 година постојања и рада 

библиотеке. Библиотеку чине  одељење библиотеке за одрасле и одељење библиотеке за децу. 

Поседује књижни фонд од преко 60.000 публикација. Фонд чине публикације из свих области 

људског знања, па се библиотека може похвалити врло квалитетним фондом у књижевно - 

уметничком и научном смислу. У склопу библиотеке постоји и галерија  са сталном 

поставком слика са међународне, традиционалне, ликовне колоније „Гружанска јесен“ . У 

оквиру библиотеке постоји и биоскопска сала.  

 

Културни центар се бави организовањем изложби слика, представа, књижевних вечери, 

културно – уметничког програма, традиционалног народног стваралаштва и др. 

 

На територији општине Кнић активно је 27 спортских организација од тога 21 

фудбалски клуб, као и млађих категорија и 1 кошаркашки клуб, 1 одбојкашки и 3 шаховска 

клуба, као и планинарско удружење. Такође постоје и добри услови за развој спортова на 

води – веслање и кајак, риболова, трекинга и бициклизма. Остварена је веома добра сарадња 

са Веслачким савезом Србије и Кајакашким савезом Србије. Трекинг је последњих година све 

популарнији код љубитеља боравка у природи. Овај спорт подразумева организовање 

вишедневних пешачких тура при чему учесници треба да препешаче од 15 до 20 км у току 

дана. Пешачење треба да буде организовано у природи са успутним обиласцима културно - 

историјских споменика, природних реткости уз одмарање на видиковцима. На територији 

општине Кнић веома је повољна конфигурација терена и за планинарење. Велики број 

планинара долази на Котленик и Гледићке планине, а веома је атрактиван и Борачки крша. 

 

Као најважнији туристички ресурси на подручју општине Кнић, могу се навести: 

Борачки крш, Гружанско језеро, манастир Каменац, лов и риболов, активни одмор, 

рекреативна настава, богато културно наслеђе, квалитет изворишта вода, обиље шумског и 

лековитог биља, очувана природа и др. Становништво општине Кнић има дугу традицију 

бављења сеоским туризмом, услови су повољни за гајење дивљачи, богат рибљи фонд ствара 

потенцијал за спортски риболов, очувани су бројни народни обичаји, а овај крај познат је по 

својој традиционалној кухињи. Поред тога, бројне културне манифестације које се одржавају 

попут ликовне колоније „Гружанска јесен“ , смотре фолклора „Разиграна Гружа , книћанских 

вашара, „Фијакеријаде“, „Пасуљијаде“, „Гулашијаде“ и других, значајно обогаћују 

туристичку понуду гружанског краја. 

 

 

III  ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЦВЕТИЋ“ 

 

OСНИВАЊЕ  УСТАНОВЕ 

   

Скупштина општине Кнић, је на седницама Већа удруженог рада, Већа месних 

заједница и Друштвено-политичког већа, од 10. јула 1990. године, а на основу члана 6. Закона 

о друштвеним делатностима („Сл.гласник СРС“ бр.1/90), члана 65. Закона о друштвеној 

бризи о деци („Сл.гласник СРС“ бр.4/90) и члана 250. Статута општине Кнић („Сл. лист 

региона Шумадије и Поморавља“ бр. 31/81) донела одлуку о ОСНИВАЊУ Дечје установе у 

Книћу, број 021-7/90-0. Назив установе био је Дечја установа „Кнић“ у Книћу, а делатност 
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организовано васпитање и образовање, исхрана, нега и очување здравља, дневни одмор и 

рекреација деце у складу са развојним потребама деце и потребама породице. Решењем 

Секретаријата за управне, заједничке и друге послове општине Кнић, број 60-2/90-06 од 16. 

07. 1990. године, а на основу Записника просветне инспекције о испуњености услова за рад 

Дечје установе „Кнић“ у Книћу, установљено је да Дечја установа „Кнић“ у Книћу испуњава  

прописане услове за рад. 

 

  Дечја установа је уписана у судски регистар код Окружног привредног суда у 

Крагујевцу, решењем бр. ФИ 1302/90, регистарски лист број 1-1584-00 Крагујевац, а рад је 

почела 25.октобра 1990. године. 

 

  На почетку рада, у објекту у Книћу било је 3 васпитне групе са 53-оје деце и 31 

дететом у две васпитне групе ван седишта Установе (Гружа и Топоница) са 7 запослених 

радника. 

 

  На основу законске обавезе усаглашавања назива установе са Законом о основама 

система образовања и васпитања, Решењем број ФИ 33/13 од 11.03. 2013.године, издатог од 

стране Привредног суда у Крагујевцу уписаног у регистарски уложак број 5-142-00, Дечја 

установа „Кнић“ мења назив у Предшколска установа „Цветић“. 

 

 Установа послује преко свог текућег рачуна 840-414661-73 који се води код Управе за 

трезор, право располагања средствима преко рачуна Установе има директор и лица које он 

овласти. 

 

 Матични број Установе је 07410816, порески идентификациони број (ПИБ) 

101611422. 

 

Предшколска установа „Цветић“ је добила Решење о верификацији од стране 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, број: 022-05-66/2015-07 од 10. 03. 

2016. године, да су испуњени услови у погледу простора, опреме, дидактичких средстава, 

васпитача, стручних сарадника и програма васпитања и образовања, да Предшколска 

установа „Цветић“ Кнић чији је оснивач Скупштина општине Кнић, може да обавља 

делатност предшколског васпитања и образовања у седишту у Книћу и ван седишта у 

издвојеним одељењима према одлуци о мрежи предшколских установа на територији 

општине Кнић, у складу са Законом. У складу са Решењем, Установа обавља делатност у 

седишту и издвојеним одељењима у Гружи, Топоници, Вучковици, Губеревцу, Барама, Борчу, 

Гунцатима, Бумбаревом Брду, Пајсијевићу, Забојници, Коњуши и Книћу.  

 

 

ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ 

 
 Делатност Установе регулисана је Уредбом о класификацији делатности 

(„Сл.гласник“ РС, бр 54/10), Правилником о ближим условима за утврђивање приоритета за 

упис деце у Предшколску установу („Сл.гласник РС“, бр.72/09), Правилником о критеријуму 

за утврђивање мањег, односно већег броја деце који се уписују у васпитну групу, („Службени  

гласник РС“ број 18/10). 

 

 Од свог оснивања Установа је пословала под шифром делатности 130211 – делатност 

установа за дневни боравак деце, која је 19.07.2001. године промењена у 85321 – установе за 

дневни боравак деце. 



11 

 

  

На основу члана 7. Закона о класификацији делатности („Службени гласник РС“ број 

104/09), Уредбе о класификацији делатности („Службени  гласник РС“ број 54/10) и Уредбе о 

методологији за разврставање јединица разврставања према Класификацији делатности  

(„Службени  гласник РС“ број 54/10), Републички завод за статистику дао је Обавештење о 

разврставању за Установу по коме се шифра делатности мења у 88.91 – делатност дневне 

бриге о деци. 

 

 Установа обавља васпитно образовну делатност ради остваривања циљева и принципа 

делатности предшколског васпитања и образовања, односно послове којима се обезбеђује 

остваривање Законом утврђених, општих исхода и стандарда васпитања и образовања, 

стицање знања и правила понашања, вредносних ставова који доприносе развоју и напретку 

деце и њихових породица, заједнице и друштва у целини. 

 

 Делатност ПУ „Цветић“ јесте да обезбеди међусобно повезивање следећих 

компоненти у једну целину и то: 

- васпитање и образовање деце; 

- заштита здравља деце; 

- исхрана; 

- одмор и рекреација деце; 

- социјални аспект. 

 

 Установа настоји да обезбеди просторне, материјалне, кадровске и програмске услове 

за организовање разноврсних облика рада са децом:  

1. целодневни боравак деце (од 12 месеци до 6,5 година); 

2. припремни предшколски програм (од 5,5 до 6,5 година); 

3. посебних,специјализованих и повремених облика рада са децом. 

 

 У остваривању делатности предшколског васпитања и образовања и осталих 

делатности Предшколске установе „Цветић“ забрањене су све врсте насиља, злостављања и 

занемаривања и све активности којима се угрожавају, дискриминишу или издвајају деца 

односно група деце по било ком основу, у складу са Законом. 

 

 ФИНАНСИРАЊЕ РАДА УСТАНОВЕ 

 
 Средства за финансирање делатности Установе утврђују се на основу економске цене 

за остваривање програма образовања и васпитања по детету, у складу са Правилником о 

мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшколским 

установама („Службени гласник РС“ број 146/2014). 

 Економска цена из става 1. овог дела обухвата све текуће расходе по детету, из свих 

извора финансирања, у складу са прописима којима се уређује буџетски систем. 

 Установа стиче средства за обављање делатности у складу са Законом и Статутом из 

следећих извора: 

1. из буџета Републике; 

2. из буџета јединице локалне самоуправе; 

3. из донација; 

4. од спонзора; 

5. других извора а у складу са Законом. 
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 Средстава из става 3. овог дела обезбеђују се у складу са критеријумима и 

стандардима финансирања Установе које прописује министар. 

 

ОБЈЕКАТ УСТАНОВЕ 

 
 Седиште Предшколске установе „Цветић“ налази се у Книћу, 34 240 Кнић, у наменски 

зиданом приземном објекту 1980. године, са свим потребним грађевинским и употребним 

дозволама, укупне површине од 800м2 изграђеној на парцели  површине од 10.04 ара, 

расположивим капацитетом за 96-оро деце, узраста од 1 – 5 година, распоређене у 4 васпитне 

групе. 

 

Структура простора у седишту Установе: 

1. Соба за предшколску децу 1 60,80м2 

2. Тераса  1 23,96м2 

3. Простор за умиваонике 1 9,56м2 

4. Гардероба 1 20,29м2 

5. Соба за боравак деце 1 64,80м2 

6. Тераса 1 23,96м2 

7. Соба за боравак деце 1 60,92м2 

8. Тераса 1 23,60м2 

9. Санитарије 1 7,18м2 

10. Простор за умиваонике 1 10,56м2 

11. Гардероба 1 20,70м2 

12. Соба за боравак деце 1 60,92м2 

13. Тераса 1 23,60м2 

14. Соба за васпитаче 1 19,79м2 

15. Изолациона соба 1 8,09м2 

16. Санитарије 1 6,00м2 

17. Хол 1 44,00м2 

18. Ходник 1 14,72м2 

19. Ветробран – улаз 1 4,00м2 

20. Службене просторије 1 28,80м 

21. Остава 1 4,10м2 

22. Ходник 1 8,23м2 

23. Ходник 1 7,36м2 

24. Ходник 1 17,04м2 

25. Соба за одмор 1 12,90м2 
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26. Кухиња 1 40,05м2 

27. Чајна кухиња 1 10,73м2 

28. Остава 1 3,28м2 

29. Остава 1 4,08м2 

30. Магацин 1 13,26м2 

31. Магацин 1 14,22м2 

32. Санитарије 1 3,15м2 

33. Котларница 1 16,20м2 

34. Перионица 1 13,62м2 

35. Пегларница 1 8,02м2 

36. Санитарни чвор 1 12,30м2 

37. Магацин 1 10,20м2 

38. Ходник 1 15,03м2 

39. Гаража  1 50,00м2 

СВЕГА: 800,00м2 

 

         

 

 

Укупан број деце уписан у ПУ “Цветић” у 

2018/2019 години 

Укупан број васпитних група 

273 15 
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У току радне 2018 / 2019. године укупан број уписане деце у четири васпитне групе је 81 

(јаслена – 2 групе по 15-оро деце, средња мешовита (узраст 3-4 године) – 21 дете, средња 

мешовита (узраст 4-5 година) – 30-оро деце. 

Поред матичне Установе, васпитно образовни рад се спроводи у физички издвојеним 

одељењима Установе користећи просторе основних школа и  Месних канцеларија на 

територији општине Кнић, као и простор бившег ''Боци плус“ у Книћу, који су посебно 

опремљени и прилагођени за квалитетно обављање васпитно – образовног рада,  и то у: 

 

Структура простора у издвојеном одељењу у просторијама бившег „Боци плус“ у 

Книћу, 187,19 м2 , монтажни објекат реновиран 2012. године и 2018. године, прилагођен 

за децу предшколског узраста : 

 Структура простора Број просторија 

учионица 2 

ходник 1 

чајна кухиња 1 

службене просторије 1 

санитарни простор 1 

 

У току радне 2018 / 2019. године укупан број уписане деце у ППП: 41 дете. Целодневни 

боравак похађа 27 – оро деце, полудневни боравак 14 – оро деце. 

 

          

          

 

 

 



16 

 

Структура простора у издвојеном одељењу у Гружи, просторије О.Ш. „Рада 

Шубакић“ у Гружи, површине 230 м2 који је реновиран 2013. године Пројектом 

Фондације Новак Ђоковић: „Школица живота – Заједно за детињство“. Општина 

Кнић је крајем 2016. године реновирала и трећу просторију за мешовито-јаслену групу 

чиме је обезбеђен целодневни боравак деце. 

Структура простора Број просторија 

учионица 3 

ходник 1 

санитарни простор 1 
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У току радне 2018/2019. године укупан број уписане деце је: 76 деце распоређене у три 

васпитне групе (мешовито јаслена – 18 деце, средња мешовита – 33 деце, ППП – 25 деце) 

 

Структура простора у издвојеном одељењу у Губеревцу, просторије О.Ш. „Рада 

Шубакић“ у Гружи, површине 15 м2: 

Структура простора Број просторија 

учионица 1 

ходник 1 

санитарни простор 1 

 

У току радне 2018 / 2019. године није оформљена ППГ. 
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Структура простора у издвојеном одељењу у Пајсијевићу, просторије О.Ш. „Рада 

Шубакић“, површине 20м2 : 

Структура простора Број просторија 

учионица 1 

ходник 1 

санитарни простор 1 

 

У току радне 2018 / 2019. године укупан број уписане деце у ППП: 6-оро деце. 

 

Структура простора у издвојеном одељењу у Вучковици, просторије О.Ш. „Вук 

Караџић“  површине 20 м2: 

Структура простора Број просторија 

учионица 1 

ходник 1 

санитарни простор 1 

 

У току радне 2018 / 2019. године није оформљена ППГ. 
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Структура простора у издвојеном одељењу у Бумбаревом Брду, просторије О.Ш. „Вук 

Караџић“, површине 15 м2: 

Структура простора Број просторија 

учионица 1 

ходник 1 

санитарни простор 1 

 

У току радне 2018 / 2019. године није оформљена ППГ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура простора у издвојеном одељењу у Гунцатима, просторије О.Ш. „Вук 

Караџић“ , површине 36м 2 : 

Структура простора Број просторија 

учионица 1 

ходник 1 

санитарни простор 1 

 

У току радне 2018 / 2019. године није оформљена ППГ. 
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Структура простора у издвојеном одељењу у Топоници, просторије О.Ш. „Свети 

Сава“  површине 80 м2, санитарни простор комплетно је реновиран 2016. године. 

Структура простора Број просторија 

учионица 2 

ходник 1 

санитарни простор 1 

 

У току радне 2018/2019. године укупан број уписане деце је: 39 деце распоређене у две 

васпитне групе ( средња мешовита – 23 деце, ППП – 16 деце) 

 

 

Структура простора у издвојеном одељењу у Барама, просторије О.Ш. „Свети 

Сава“  површине 80 м2: 

Структура простора Број просторија 

учионица 1 

ходник 1 

санитарни простор 1 

 

У току радне 2018 / 2019. године укупан број уписане деце у ППП: 6-оро деце. 
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Структура простора у издвојеном одељењу у Борчу, површине 36 м2: 

Структура простора Број просторија 

учионица 1 

ходник 1 

санитарни простор 1 

 

У току радне 2018 / 2019. године није оформљена ППГ. 

 

 

Структура простора у издвојеном одељењу у Забојници, површине 78 м2, просторије 

Месне канцеларије Забојнице, која је у току 2018. године потпуно реновирана од 

стране локалне самоуправе, при чему је из буџета општине Кнић издвојено 1.000.000,00 

динара за реновирање: 

Структура простора Број просторија 

учионица 1 

ходник 1 

санитарни простор 1 

службене просторије 1 

 

У току радне 2018/ 2019. године, оформљена је средња мешовита група  у коју је уписано 15 - 

оро деце. 
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Структура простора у издвојеном одељењу у Коњуши, просторије О.Ш. „Свети Сава“, 

реновиран 2017. године, површине 30 м2 : 

Структура простора Број просторија 

учионица 1 

ходник 1 

санитарни простор 1 

 

У току радне 2018 / 2019. године укупан број уписане деце у ППП: 6-оро деце. 

 

 

 ОПРЕМЉЕНОСТ  УСТАНОВЕ 

 

Опремање Установе се врши у складу са савременим потребама за вршење 

квалитетног васпитно – образовног рада са децом, при чему се свакодневно  замењују 

дотрајали или поломљени делови намештаја, играчака, опреме, машина. 

а) Намештај 

Све собе за децу су опремљене намештајем који је прилагођен узрасној групи, у 

складу са прописаним нормативима за опремање групе. 

б) Дидактички материјали  и стручна литература 

  

Библиотека 

На нивоу Установе постоји библиотека у којој се могу наћи стручни наслови издавача, 

који служе као помоћ у васпитно – образовном раду са децом, као и за едукацију васпитног 

кадра. Свака васпитна група располаже својом малом библиотеком, како стручних наслова, 

тако и литературе за децу предшколског узраста. Планира се обогаћивање фонда библиотеке, 

на нивоу Установе, у договору са васпитним особљем а према потребама запослених за 

стручним усавршавањем и материјалним могућностима Установе. 

 

 Дидактички материјали 

Свака васпитна група је опремљена дидактичким материјалима и играчкама у складу 

са узрастом деце која се у групи налазе.  
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Акценат набавке играчака и дидактичког материјала врши се пре свега на опремању група 

која захтевају допуну.  

У циљу ефикаснијег и економичнијег опремања васпитних група дидактичким материјалом у 

току радне године формира се радна група, чији је задатак да на основу реалних потреба 

направи приоритете за опремање васпитних група након чега се сходно расположивим 

средствима врши набавка.    

 

в) Аудио-визуелни апарати и рачунарска опрема 

Установа поседује  рачунарску опрему потребну за обављање делатности, како 

административно – финансијске тако и васпитне, видео-бим, камеру и фотоапарат, лед 

телевизоре, мини линије, ДВД, озвучење са два звучника на сталцима, четири безжична 

микрофона и миксету.  

 

Током радне године планирају се набавке недостајућих АВ средстава и рачунарске опреме 

према могућностима и потребама. 

 

  г) Технички апарати, машине 

Кухиња је опремљена апаратима за свакодневно припремање хране за децу – 

професионалним шпоретима, фрижидерима, замрзивачима, мултифункцијским уређајима, 

саламорезницом, сецкалицом, миксерима за мућење теста и колача, машином за прање и 

сушење посуђа, професионалним кипером за припремање хране, прохромским радним 

столовима. 

                                        

 
 
Вешерница поседује професионалну машину за прање веша, машине за пеглање веша, 

ормаре за одлагање чистог веша и контејнере за одлагање прљавог веша. 

Као и претходних година сукцесивно се замењују дотрајали фрижидери, бојлери, штедњаци, 

усисивачи, други апарати и машине потребни за свакодневно функционисање Установе. 
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  д) Санитарне просторије 

Санитарне просторије су прилагођене узрасту деце са малим тоалетним шољама и 

лавабоима, ниским казанчићима и потребним купатилима. Санитарне просторије се неколико 

пута у току радног дана чисте и дезинфикују, о чему постоји евиденција у писаној форми.  

 

С обзиром на чињеницу да је објекат изграђен 1980. године и да од тада санитарни 

чворови као и кухиња и вешерница нису реновирани (осим замене поломљених шоља, 

славина, бојлера, покварених делова и сл.) потребно је извршити реконструкцију 

истих. 

 

  ђ) Службени аутомобили 

У свом влсништву Установа поседује два службена аутомобила која се користе за 

свакодневне набавке материјала и опреме, као и за обиласке педагошко инструктивног рада 

подручних васпитно – образовних група, за превоз на стручне едукације запослених, 

службена путовања. Аутомобили се редовно сервисирају и одржавају у овлашћеним 

сервисима како би превоз био безбедан а аутомобили што дуже очувани. 

 

 

ВРСТА ВОЗИЛА РЕГИСТАРСКИ БРОЈ КОЛИЧИНА 

Шкода рустер КG 122 OĐ 1 

Dacia sandero КG 072 WZ 1 

ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА 

  

Радно време Установе је од 6 до 15:30 часова тј. 9:30 сати за целодневни боравак, а 

припремни предшколски програм од 08:00 до 12:00 часова. Установа обавља своју делатност 

током године по календару рада који је усклађен са школским календаром. Радна година 

почиње 01.09. текуће године а завршава се 31.08. наредне године. 

 

 За време боравка деце у Установи организују се активности различитих карактера: 

усмерено, физичке и слободне активности, игра, рекреативне паузе, боравак на ваздуху, 

доручак, ручак, поподневни одмор, ужина. Све активности које се планирају и реализују 

зависе од конкретних услова и потребе васпитне групе и вртића и чине режим дана. 

 

 Дневни распоред активности обезбеђује се интезивирањем дечјих активности, 

доживљаја, правилно смењивање активности што доприноси природном ритму живљења, јер 

је и за дете и за васпитача свака ситуација искуствено и развојно значајна. 

 

План дневних активности у целодневном боравку 
 

 Активност Време  Носиоци 

1.Пријем деце, јутарње    

активности 

6,00-7,30 Васпитачи/мед.сестре-васпитачи 

2.Доручак 7,30-8,30 Васпитачи/мед.сестре-васпитачи 

4.Непосредни васпитно-

обрзовни рад 

8,30-11,15 Васпитачи/мед.сестре-васпитачи 

5.Ручак 

 

11,15-11,45 Васпитачи/мед.сестре-васпитачи 
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6.Спавање 12,00-13,30 Васпитачи/мед.сестре-васпитачи 

7.Ужина 13,30-14,00 Васпитачи/мед.сестре-васпитачи 

8.Одлазак деце 14,00-15,30 Васпитачи/мед.сестре-васпитачи 

 

 

 

 Режим рада Установе је испланиран, али се систем живота и рада прилагођава датим 

потребама и олакшава живот свих учесника. 

 У припремним предшколским групама у издвојеним одељењима Установе радно време 

је од 8,00 до 12,00 часова. 

 
План дневних активности у полудневном боравку 

 

Активности Време  Носиоци  

1.Пријем деце 8,00 часова Васпитачи 

2.Непосредни васпитно 

образовни рад 

8,00-10,00 часова Васпитачи 

3.Ужина 10,00-10,30 часова Васпитачи 

 4.Непосредни васпитно 

образовни рад 

10,30-11,45 часова Васпитачи 

5.Одлазак деце 12,00 часова Васпитачи 

6.Припрема васпитача 12,00-13,00 часова Васпитачи 

 

 Заједничке службе  раде од 7,00 до 15,00 часова. Запослени у Установи раде 40 часова 

недељно. 

КАДРОВСКА СТРУКТУРА 

  

Број запослених у Установи регулисан је Одлуком о максималном броју запослених на 

неодређено време за сваки организациони облик у систему јединице локалне самоуправе 

општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“ број,11/17), Правилником о ближим 

условима за почетак рада и обављање делатности установа за децу („Службени гласник РС“, 

број 50/94 и 6/96) у поглављу – услови у погледу броја стручних и других радника, као и 

Правилником о организацији и систематизацији послова у Предшколској установи 

„Цветић“ у Книћу, број 536/2018 од 31. 08. 2018. године. 

  

Сви послови и задаци који се обављају у Установи, организују се у радна места према 

сродности, међусобној условљености и повезаности у процесу рада. 

 

Радна места имају свој назив, одређен према садржају послова које запослени 

претежно обавља, број радних места, потребан број извршилаца, опис послова радног места 

и услова за заснивање радног односа утврђени су Правилником о организацији и 

систематизацији послова и задатака. 

 

 

 КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 

 
 Преглед запослених према профилима стручности, квалификациона структура  и  број 

запослених у Установи. 
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Редни 

број 

Назив радног места Степен стручности Број 

запослених по 

свим основама 

1. Директор ВСС – VII 1 

2. Васпитач ВСС – VII 5 

3. Васпитач ВШ – VI 8 

4. Мед. сестра ССС – IV 4 

5. Секретар ВСС – VII 1 

6. Финансијско –

административни радник 

ВС – VI 1 

7. Кувар ВКВ – V 1 

8. Кувар ССС – III 1 

9. Техничар за техничко и 

инвестиционо одржавање 

објекта 

ССС – IV 1 

10. Спремачица, вешерка ПКВ, НКВ – I, II 2 

УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ:  25 

 

 

Васпитно образовни кадар 

 
Име и презиме Образовање Послове које обавља % радног 

времена 

Славица Савковић ВСС – VII директор 100% 

Марија Милосављевић ВСС – VII васпитач 100% 

Ана Димитров ВСС – VII васпитач 100% 

Неда Радоњић ВСС – VII васпитач 100% 

Бојана Јовановић ВСС – VII васпитач 100% 

Ана Стевановић ВСС – VII васпитач 100% 

Весна Максовић ВС – VI васпитач 100% 

Александра Јовановић ВС – VI васпитач 100% 

Гордана Делић ВС – VI васпитач 100% 

Радмила Максовић ВС – VI васпитач 100% 

Данијела Лазаревић ВС – VI васпитач 100% 

Јелена Тонић ВС – VI васпитач 100% 

Марија Јошовић Ђорђевић ВС – VI васпитач 100% 

Ивана Пројовић ВС – VI васпитач 100% 

Марија Станојевић ССС – IV мед. сестра – васпитач  100% 

Драгана Радосављевић ССС – IV мед. сестра – васпитач 100% 

Неда Јошовић ССС – IV мед. сестра – васпитач 100% 

Ивана Вујовић ССС – IV мед. сестра – васпитач 100% 
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Административно и техничко особље 
 

Име и презиме 

 

Образовање 

 

 

Послове које обавља 

 

% радног 

времена 

 

 

Радмила Чоловић ВСС – VII дипл. правник – 

секретар 

100% 

Гајовић Ивана ВС – VI финансијски радник 100% 

Драган Попадић ССС – IV економ 100% 

Зорица Обреновић ВКВ – V кувар – специјалиста 100% 

Данијела Марковић ССС - III кувар (запослена на 

одређено време) 

100% 

Гордана Вукомановић ПКВ - II спремачица 100% 

Зоранка Матовић НКВ - I спремачица 100% 

 

ТАБЕЛАРНИ ПОДАЦИ СА БРОЈЕМ РОЂЕНЕ ДЕЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ КНИЋ У ПЕРИОДУ ОД 2012. године ДО 2018. године 

 (подаци добијени из евиденције картона Дома здравља Кнић)* 

Редни 

број 

Назив места 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

   1. КНИЋ 23 11 13 21 15 12 13 

2 Вучковица 1 2 2 1 5 2 5 

3 Жуње 1 1 1 1 2 1 / 

4 Бумбарево 

Брдо 

1 2 / 5 1 3 1 

5 Рашковић 1 1 1 / / 1 2 

6 Драгушица 5 2 / 1 1 / 3 

7 Гунцати 5 6 2 5 2 1 4 

 УКУПНО: 37 25 19 34 26 20 28 

         

8 ГРУЖА 5 3 1 4 4 2 4 

9 Љубић 3 2 / 3 4 1 3 

10 Честин 2 / 5 / 1 3 / 

11 Грабовац 7 3 8 / 5 3 8 

12 Пајсијевић 2 2 / / 2 1 2 

13 Липница 3 1 3 2 / 4 2 

14 Балосаве 1 / 2 1 4 2 4 
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 УКУПНО: 23 11 19 10 20 16 23 

         

15 ГУБЕРЕВАЦ 1 4 6 4 1 / 5 

16 Лесковац / / / 4 2 1 / 

17 Врбета / / 1 1 / 1 2 

 УКУПНО: 1 4 7 9 3 2 7 

         

18 ТОПОНИЦА 2 1 1 1 / 2 / 

19 Радмиловић 1 1 1 1 1 2 1 

20 Опланић 7 3 6 3 2 3 4 

21 Борач 5 5 3 2 2 2 2 

22 Коњуша / / / / 1 1 2 

23 Бечевица / 2 / 5 / / 3 

24 Кусовац / 5 1 3 1 / 2 

25 Брестовац 2 / 2 1 / 1 1 

26 Претоке 3 / 2 / / 2 1 

 УКУПНО: 20 17 16 16 7 13 16 

         

27 ЗАБОЈНИЦА 1 / 3 4 3 1 5 

28 Брњица 1 1 2 1 / 3 1 

29 Дубрава 1 1 1 2 1 1 / 

30 Гривац 1 1 1 1 1 1 1 

31 Суморовац / / / 1 / 1 / 

 УКУПНО: 4 3 7 9 5 6 7 

         

32 БАРЕ / / / 2 / 1 / 

33 Кикојевац / / / / / 1 1 

34 Љуљаци 1 1 / 2 1 2 / 

35 Кнежевац / / / / / / / 

 УКУПНО: 1 1 / 4 1 4 1 

* - табела не садржи податке рођене деце која се лече у Домовима здравља 

Крагујевац, Краљево и Горњи Милановац. 
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ПРЕГЛЕД РОЂЕНЕ ДЕЦЕ ПО ЦЕНТРИМА ПОХАЂАЊА ПВО 

Редни 

број 

Назив центра 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. КНИЋ 37 25 19 34 26 20 28 

2. ГРУЖА 23 11 19 10 20 16 23 

3. ГУБЕРЕВАЦ 1 4 7 9 3 2 7 

4. ТОПОНИЦА 20 17 16 16 7 13 16 

5. ЗАБОЈНИЦА 4 3 7 9 5 6 7 

6. БАРЕ 1 1 / 4 1 4 1 

 УКУПНО: 86 61 68 82 52 61 82 

 

Подаци Предшколске установе „Цветић“ 

Подаци су добијени од стручних служби Дома здравља „Даница и Коста Шамановић“ 

у Книћу који нису потпуни јер један број деце са здравственим картонима се налази на 

евиденцијама других суседних општина и ово представља оквирни број деце која су рођена у 

периоду од 2012. године до 2018. године.  

 

Укупан обухват деце рођене у периоду од 2012. – 2017. предшколским васпитањем и 

образовањем у 2018.  години је 60,49%. 

 

Обухват деце рођене у периоду од 2013. – 2017. године, у који нису укључена деца 

која похађају обавезан ППП у 2018. години износи 46,7%. 

 

Пошто број деце која ће бити рођена у периоду 2019-2024 године не можемо 

предвидети, водићемо се бројем деце која би требало да буду уписана  у Установу. Од 2015. 

године уочава се повећање обухвата деце на територији општине Кнић предшколским 

васпитањем и образовањем. 

  

ГОДИНА 

РОЂЕЊА 

БРОЈ РОЂЕНЕ ДЕЦЕ БРОЈ УПИСАНЕ ДЕЦЕ 

У ВРТИЋ 

2012 86 152 

2013 71 216 

2014 76 205 

2015 79 199 

2016 66 256 

2017 70 248 

2018 82 271 
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УКУПАН БРОЈ 

РОЂЕНЕ ДЕЦЕ ОД 

2012 ДО 2018 

 

530 

 

/ 

З А К Љ У Ч А К 

 

На основу изнетих чињеница, може се утврдити да из године у годину обухват деце 

предшколским васпитањем и образовањем расте, без обзира на број рођене деце у 

календарској години. 

Укупан обухват деце рођене у периоду од 2012. – 2017.године предшколским 

васпитањем и образовањем у 2018. години износи 60,49%, док обухват деце рођене у периоду 

од 2013. – 2017. године, у који нису укључена деца која похађају обавезан ППП у 2018. 

години износи 46,7%, па из тога се изводи закључак о порасту деце која су обухваћена 

предшколским васпитањем и образовањем на територији општине Кнић. Мрежа 

Предшколске установе „Цветић“ ће се усклађивати са потребом отварања група према броју 

деце, а у складу са законским одредбама. 

  На основу свих релевантних параметара, одговорно и доследно радиће се на 

планирању даљег развоја мреже јавне Предшколске установе која ће омогућити  доступност 

предшколског образовања и васпитања свој деци без дискриминације и сегрегације уз 

потпуни обухват деце одговарајућег узраста, у складу са географским, демографским, 

културним, економским, еколошком и другим карактеристикама дате локалне средине. 

Имајући у виду урбанизованост и насељеност територије општине Кнић,  може се 

очекивати да ће поједини делови општине у односу на садашњи распоред и структуру 

становништва бити измењени што ће имати утицај на број деце стасале за упис у 

Предшколску установу “Цветић“ па тиме и евентуалну потребу за проширењем капацитета 

односно реновирањем појединих објеката ПУ. Постоји реална потреба за надоградњом и 

реновирањем матичног објекта у Книћу, затим изградња новог обданишта у Гружи, као и 

потреба за повећањем просторног капацитета у Топоници у наредном петогодишњем периоду. 

Посебна пажња посветиће се ревитализацији сеоских подручја са изразито ниском 

стопом природног прираштаја. Треба стварати услове за задржавање становништва у овим 

срединама и на одржавању и развој живота у истом, посебно у породицама које су 

опредељене за пољопривреду као основно занимање. Потребно је додатно саобраћајно и 

инфраструктурно унапредити живот и рад у овим срединама.  

У циљу обезбеђивања доступности предшколског васпитања и образовања за особе са 

сметњама у развоју, поред општих услова, морају се осигурати и посебни услови, као што су: 

обезбеђивање превоза када су васпитне групе на већој удаљености, физичка доступност 

простора односно приступачност у којима се одвија васпитно-образовни рад, обезбеђивање 

техничких помагала, могућност коришћења адаптираних информационо-комуникативних 

средстава и учења на даљину, помоћ персоналног асистента, и сл. 

Радна група за израду елабората предлаже да се задржи постојећа мрежа предшколске 

установе, као и да се због прекомерног броја деце у групама и велике листе чекања, а у циљу 

што већег обухвата броја деце са територије општине Кнић, изврши надоградња матичне 

зграде Предшколске установе у Книћу (у току је израда пројектно-техничке документације), 
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као и изградња нове предшколске установе у Гружи и адаптација школског стана ОШ „Свети 

Сава“ у Топоницу за потребе смештаја деце предшколског узраста. 

У наредном периоду активно ће се пратити и развојни програми и пројекти везани за 

предшколско васпитање и образовање на нивоу државе, континуирано анализирати 

друштвено економска и демографска кретања на територији ЈЛС. 

 

Одлука о мрежи Предшколске установе „Цветић“ 

Мрежу  Предшколских  установа  чине : 

а) Предшколска установа „Цветић“ у Книћу у седишту објекат од 800м2 са следећим 

издвојеним одељењима: 

-  Книћу – просторије „Боци плус“ – површине од 187,19 м2 ; 

- Гружи – просторије О.Ш. „Рада Шубакић“ у Гружи – површине 230 м2 

- Топоници – просторије О.Ш. „Свети Сава“ у Топоници – површине 80м2 

- Барама – просторије О.Ш. „Свети Сава“ у Барама – површине 80 м2 

- Забојници – просторије Месне канцеларије Забојнице – површине 78м2 

- Губерецу – просторије О.Ш. „Рада Шубакић“ у Губеревцу – површине 15 м2 

- Бумбаревом Брду – просторије О.Ш. „Вук Караџић“ у Бумбаревом Брду – површине 15м2 

- Коњуши – просторије О.Ш. „Свети Сава“ у Коњуши – површине 30 м2 

- Гунцатима – просторије О.Ш. „Вук Караџић“ у Гунцатима – површине 36 м2 

- Борчу – просторије О.Ш. „Свети Сава“ у Борчу – површине 36 м2 

- Вучковици – просторије О.Ш. „Вук Караџић“ у Вучковици – површине 20м2 

- Пајсијевићу – просторије О.Ш. „Рада Шубакић“ у Пајсијевићу  – површине 20м2  

 

Прилог Елабората:  

- Мапа мреже Предшколске установе „Цветић“ са означеним центрима и насељеним 

местима која гравитирају ка одређеним центрима. 

Елаборат одрадила Радна група за израду Елабората о плану развоја мреже јавних 

предшколских установа на територији општине Кнић, именована Решењем број 119/72/19-01 

од 18. 01. 2019. године, у следећем саставу: 

1. Јелена Обрадовић, заменик председника општине, координатор 

2. Радмила Чоловић, секретар ПУ „Цветић“, члан 

3. Силвана Илић, запослена у Општинској управи, члан 

4. Ана Димитров, васпитач у ПУ“Цветић“, члан  

5. Ивана Гајовић, фин. радник у ПУ „Цветић“ члан 

 


