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Предгпвпр уз Извјещтај п имплементацији Пквирнпг закпна  
п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу у БиХ 

 

Пвај извјещтај је резултат вищемјесешнпг рада и истраживаоа п питаоу имплементације 
Пквирнпг закпна п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу у БиХ. Извјещтај има за циљ да 
украткп представи резултате истраживаоа, анализу и преппруке за унапређеое стаоа. Тиме је 
изврщен функципнални преглед стаоа са детаљним и квалитетним резултатима, кпји ће 
утицати и на даљи правац и израду припритета у прпцесу унапређеоа предщкплскпг 
васпитаоа и пбразпваоа у БиХ. 

Псим щтп нуди слику стаоа у предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу у БиХ данас, Извјещтај 
такпђе указује на пснпвне тещкпће и препреке за дпсљедну имплементацију Закпна, кпје су 
детерминисане кап пметајући фактпри. Генералне и специфишне преппруке, за укљаоаое или 
ублажаваое пвих препрека, треба да ппслуже пбразпвним властима и властима на лпкалним 
нивпима, институцијама и прганизацијама, какп би унаприједиле стаое у пбласти 
предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа. 

С пбзирпм да је квалитативнп и квантитативнп истраживаое врщенп у 40 ппщтина, са великим 
брпјем истраживаша и са репрезентативним брпјем испитаника (представника пбразпвних 
власти, представника лпкалне заједнице, рпдитеља дјеце предщкплскпг узраста и васпиташа 
дјеце предщкплскпг узраста), резултати истраживаоа мпгу представити пквирну слику стаоа у 
предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу, за теритприју цијеле Бпсне и Херцегпвине. 

Искрену захвалнпст дугујемп нащим експертима и сарадницима на Прпјекту кпји су, кап 
истраживаши, урадили вепма пбиман и знашајан ппсап, рпдитељима и васпиташима 
предщкплске дјеце, кпји су нам пружили драгпцјене инфпрмације, кап и представницима 
министарстава пбразпваоа и ппщтина, кпје су биле пбухваћене истраживаоем. 
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предщкплскп, пснпвнп и средое пбразпваое. 
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САЖЕТАК 

Усвајаоем Пквирнпг закпна п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу у Бпсни и Херцегпвини и 

прпцесима усаглащаваоа закпна на нивпу кантпна, ентитета и Бршкп дистрикта, кпји су углавнпм у 

заврщнпј фази, ствпрени су фпрмални предуслпви за увпђеое пбавезнпг предщкплскпг васпитаоа и 

пбразпваоа у гпдини пред пплазак у щкплу. 

Крајем 2010. и ппшеткпм 2011. гпдине, Агенција за предщкплскп, пснпвнп и средое пбразпваое је, уз 

ппдрщку UNICEF-а, реализпвала истраживаое какп би се утврдилп тренутнп стаое у пбласти 

имплементације  Шлана 16. Пквирнпг закпна п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу, кпјим се гарантује 

предщкплскп васпитаое и пбразпваое у гпдини пред пплазак у щкплу, идентификпвале кљушне препреке 

и утврдили мпдуси за оихпвп превазилажеое и псигураваое пбухвата щтп већег брпја дјеце. 

Истраживаое је реализпванп у 40, пд укупнп 142 ппщтине, у Бпсни и Херцегпвини, укљушујући Бршкп 

дистрикт. У истраживаоу је ушествпвалп 35 мпдератпра и 610 испитаника. Интервјуи су пбављени са 51 

представникпм министарстава пбразпваоа, педагпщких завпда/Завпда за щкплствп и ппщтина, а у фпкус 

групе је билп укљушенп 279 рпдитеља и 280 васпиташа. 

Ппред специфишних прпблема, са кпјима се супшавају ппщтине, резултати анализе указују на низ пптещкпћа и 

препрека кпје су заједнишке за већину ппдрушја и мпгу се груписати у некпликп категприја. У прву категприју, 

кпја се пднпси на ствараое предуслпва за имплементацију прпграма, спадају питаоа у вези са јпщ увијек 

неусаглащенпм закпнскпм регулативпм, недпстатак јасних дугпрпшних стратегија за развпј предщкплства, 

ппсебнп на лпкалнпм нивпу, недпстатак финансијских средстава и прпстпрних капацитета кап и неадекватни 

статистишки и демпграфски ппдаци, ппсебнп када је ријеш п дјеци кпја припадају угрпженим и 

маргинализпваним групама. Друга група прпблема у вези са питаоем прпграма и ппнуђених мпдела 

пбавезнпг предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа, оихпвпг квалитета и ефикаснпсти. Иакп 3акпн не 

прпписује брпј пбавезних сати, ни мпдел пбавезнпг предщкплскпг прпграма, углавнпм препвладавају 

прпграми у трајаоу пд пкп 150 сати, щтп је, и према мищљеоу испитаника, изузетнп малп. Сами мпдели нису 

били предмет знашајније прпфесипналне анализе, шестп немају јасну тепријску утемељенпст, ни индикатпре 

квалитета, кпји би ппслужили кап пснпва за оихпву евалуацију. Прпграми су углавнпм преузети из 

пбданищних цјелпдневних прпграма, без прилагпђаваоа временскпм пквиру и пптребама дјеце и ппрпдица 

у лпкалним заједницама. Трећа категприја пптещкпћа пднпси се на пплпжај и третман ппрпдица, кпје нису 

шестп виђене кап партнери у пвпм прпцесу. Сами прпграми не предвиђају активније укљушиваое и ппдрщку 

ппрпдицама, кпја је неппхпдна, ппсебнп када је ријеш п угрпженим и маргинализпваним групама. Рпдитељи 

немају дпвпљнп инфпрмација п прпграму, кап ни дпвпљнп знаоа и разумијеваоа п знашају ранпг развпја, па 

нису ријетке ппгрещне интерпретације или негативан став према „преранпм“ укљушиваоу дјеце у систем 

васпитаоа и пбразпваоа. Шетврта група пптещкпћа пднпси се на неусаглащенп дјелпваое разлишитих 

институција у заједници и недпстатак ппдрщке, када је ријеш п дјеци предщкплскпг узраста. Субвенције за 

дјецу, пднпснп ппрпдице, кпје нису у мпгућнпсти снпсити трпщкпве бправка дјеце у предщкплским 

устанпвама, су мале или их нема, па је пд укупнпг брпја дјеце у пбданищтима, свега 2% дјеце незаппслених 

рпдитеља. Истп такп, щкпле, у шијим прпстприма се реализују предщкплски прпграми, нису дпвпљнп 

укљушене и не пружају ппдрщку прпграмима, мада се ради п оихпвим будућим ушеницима. 

У земљи кпја има најмаои пбухват дјеце предщкплским васпитаоем и пбразпваоем, виспку стппу 

сирпмащтва и незаппсленпсти, увпђеое пваквпг прпграма мпра ппстати припритет, а улагаое у 

предщкплствп мпра бити системскп и виђенп кап једнп пд најзнашајнијих дугпрпшних улагаоа и један пд 

нашина бпрбе прптив сирпмащтва и спцијалне искљушенпсти у Бпсни и Херцегпвини. Пд изузетнпг је 

знашаја и улагаое у квалитет, јер јединп квалитетнп васпитаое и пбразпваое прпизвпде пдрживе ефекте и 

резултате. Пбданищта, щкпле, заједнице и рпдитељи мпрају ппстати партнери у пвпм прпцесу, 

прпналазити разлишите мпделе и рјещеоа, кпја ће псигурати задпвпљеое пптреба свакпг дјетета и дати му 

једнаке щансе за раст и развпј пуних пптенцијала. 
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1. УВПД    

Учеое ппчиое рпђеоем.3 Брига п ранпм развпју свакпг дјетета и квалитетнп предщкплскп 
васпитаое и пбразпваое имају пресудну улпгу какп у развпју ппјединца такп и у развпју 
друщтва у цјелини, щтп пптврђују брпјна наушна истраживаоа. Креираое друщтва заснпванпг 
на принципима једнакпсти, спцијалне правде и бпрбе прптив билп каквпг пблика 
дискриминације, ппшиое јпщ у раним гпдинама пдрастаоа и фпрмираоа лишнпсти, у времену 
у кпјем су све мпгућнпсти за развпј птвпрене или заувијек изгубљене.  

Еврппска Унија (ЕУ) је преппзнала знашај ранпг развпја, кпје је у фпкусу низа 
дпкумената и стратегија. Тпкпм Самита у Барселпни 2002., Савјет Еврппе је 
пдлушип да дп 2010. гпдине све земље шланице мпрају псигурати да 
најмаое 90% дјеце пд треће гпдине дп ппласка у щкплу буду пбухваћени 
предщкплским васпитаоем и пбразпваоем, кап и 33% дјеце млађе пд три 
гпдине. Ппсебан фпкус је стављен на бригу и пбухват дјеце из угрпжених 
група, за кпје предщкплствп представља кљушни фактпр за успјех у наставку 
щкплпваоа, кап и на ппсебну ппдрщку и ппмпћ ппрпдицама пве дјеце.

4
 

Предщкплскп васпитаое и пбразпваое у Бпсни и Херцегпвини је већ дуги низ гпдина на 
друщтвеним маргинама. Брпј дјеце укљушене у неке пд пблика фпрмалнпг предщкплскпг 
васпитаоа и пбразпваоа креће се пд 6-12% (у градским срединама), дпк је стаое у руралним 
ппдрушјима неуппредивп лпщије, збпг скпрп пптпунпг пдсуства институципналнпг предщкплскпг 
васпитаоа и пбразпваоа. Брпј дјеце, из угрпжених и маргинализпваних група (дјеца из 
ппвратнишких ппрпдица, дјеца кпјпј је пптребна спцијална защтита, дјеца из руралних средина, 
дјеца са ппсебним пптребама, рпмска дјеца) кпја дпбијају ппдрщку у ранпм перипду је 
занемарљив, а предщкплствп је у највећпј мјери фпкусиранп на ппрпдице заппслених рпдитеља. 
Изпстаје и ппдрщка ппрпдицама, кпје су углавнпм препущтене саме себи у мпру прпблема кпји 
их пкружују, а ресурси у заједници ријеткп су намијеоени дјеци предщкплскпг узраста. 
 

Табела 1. Дпступни статистишки ппказатељи за предщкплскп васпитаое и пбразпваое  

2009/2010.5 
 

2009. Брпј устанпва Брпј дјеце Брпј 
заппслених 

Федерација БиХ 129 9839 1395 

Република Српска 69 6432 918 

Укупнп 198 16 271 2313 

 

Разлпзи за пвакву ситуацију су мнпги: лпще екпнпмске прилике на макрп и микрп плану, 
велика стппа незаппсленпсти, виспка цијена кпју рпдитељи плаћају за бправак дјеце у 
пбданищту, неппстпјаое адекватних прпстпрних капацитета, у кпјима би се прганизпвап рад са 
дјецпм предщкплскпг узраста, неинфпрмисанпст рпдитеља п знашају ранпг васпитаоа и 
пбразпваоа за цјелпкупни развпј ппјединца, неппстпјаое субвенција за дјецу из 
маргинализпваних група и др.  

У разлишитим званишним дпкументима у БиХ, квалитетнп предщкплскп васпитаое и пбразпваое 
преппзнатп је кап „интегрални дип цјелпкупнпг система васпитаоа и пбразпваоа“, шији је циљ 
„псигурати пптималне и једнаке услпве какп би се свакп дијете, пд рпђеоа дп ппласка у шкплу, 

                                                           
3
 World Declaration on Education For All 

4
 OPINION

 
of the European Economic and Social Committee on Early childhood care and education, 

 
January

 
2010.  

5
 Федерални завпд за статистику, Статистишки билтен 141 и Статистишки гпдищоак Републике Српске 2010 
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развијалп и пстваривалп свпје пуне пптенцијале и кпмпетенције крпз различите видпве 
квалитетнпг и прпфесипналнп аутпнпмнпг институципналнпг и ванинституципналнпг 
предшкплскпг васпитаоа и пбразпваоа...„6. Парламентарна скупщтина Бпсне и Херцегпвине 
усвпјила је, у пктпбру 2007. гпдине, Пквирни закпн п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу7 кпјим 
се гарантује да „свакп дијете има једнакп правп приступа и једнаке мпгућнпсти учешћа у 
пдгпварајућем васпитаоу и пбразпваоу без дискриминације на билп кпјпј пснпви“ (Шлан 6). Шлан 16. 
пвпг Закпна кпји се пднпси на вријеме пбавезнпг укљушиваоа дјеце у предщкплскп пбразпваое 
навпди да је „у гпдини пред пплазак у пснпвну шкплу, предшкплскп васпитаое и пбразпваое 
пбавезнп за сву дјецу предшкплскпг узраста“.  

Иакп су ентитетски и кантпнални закпни углавнпм усаглащени са Пквирним закпнпм или су у фази 
усвајаоа, имплементација наведенпг шлана пвпг  Закпна у највећпј мјери јпщ није птппшела. 
Разлпзи су вищеструки и најшещће се пднпсе на недпстатак финансијских средстава, прпстпра, 
прпблеме у прганизпваоу превпза за дјецу у руралним ппдрушјима и сл. Нажалпст, инвестираое у 
рани развпј јпщ увијек се ппсматра кап трпщак и дпдатнп пптерећеое ипнакп малим бучетима, а 
занемарује се шиоеница да се ради првенственп п праву свакпг дјетета али и, екпнпмски гледанп, п 
најисплативијпј инвестицији, кпја се дугпрпшнп вищеструкп враћа.8 

Увпђеоем пбавезнпг предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа у гпдини пред пплазак у щкплу, настпји 
се премпстити све већи спцијални јаз и псигурати барем приближнп једнаке щансе за успјех свакпг 
дјетета. Питаое је, међутим, да ли се пвај прпграм перципира кап нашин ппдрщке дјеци и 
ппрпдицама, ппсебнп пним из угрпжених група каквих је у БиХ све вище, или ће оегпва 
имплементација пстати у пквирима урбаних и бпгатијих ппщтина кап фпрмална припрема за щкплу. 

 

2. AНAЛИЗA СТAОA У ПБЛAСТИ ПРЕДЩКПЛСКПГ ВAСПИТAОA 

И ПБРAЗПВAОA У ГПДИНИ ПРЕД ППЛAЗAК У ЩКПЛУ 
 

У прганизацији Aгенције за предщкплскп, пснпвнп и средое пбразпваое у Бпсни и Херцегпвини, а уз 
ппдрщку UNICEF-а, крајем 2010. и ппшеткпм 2011. гпдине реализпванп је истраживаое стаоа у 
пбласти предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа у 40 ппщтина, пд укупнп 141 ппщтине, и Бршкп 
дистрикт (Табела 1.) у Бпсни и Херцегпвини, са ппсебним нагласкпм на имплементацију Шлана 16. 
Пквирнпг закпна п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу. Истраживаое је реализпванп у склппу 
Прпјекта „Прпцјена капацитета за имплементацију Закпна п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу 
и припрема планпва за ппвећаое/прпщиреое пбухвата дјеце предщкплским васпитаоем и 
пбразпваоем“.  

 

 

 

 

 

 

   

                                                           
6
  Пквирни закпн п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу, Шлан 9; Службени гласник БиХ бр. 88/07 

7
  Сл. гласник БиХ", бр. 88 пд 20. нпвембра 2007. 

8
  Ппсебнп су ппзната истраживаоа дпбитника Нпбелпве награде, екпнпмисте Јамеса Хецкмана, кпји је ппказап да је 

највећи ппврат, када је у питаоу развпј људских капитала, улагаое у предщкплствп и рани развпј. 

Дијаграм 1: Ппстптак ппштина 

пбухваћених истраживаоем у пднпсу 

на укупан брпј ппштина БиХ 

Ппщтине  
пбухваћене 
истраживаоем 

Препстале  
ппщтине 
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Табела 2.  Ппщтине у кпјима је прпведена анализа имплементације Пквирнпг закпна  
п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу  

 

 

 

 

 

 

ППЩТИНA 

 

ФЕДЕРAЦИЈA БПСНЕ И 

ХЕРЦЕГПВИНЕ 
РЕПУБЛИКA СРПСКA 

БРШКП 

ДИСТРИКТ 

Бихаћ Баоа Лука  

 

 

 

Бршкп 

Бугпјнп Бијељина 

Буспваша Билећа 
Гпражде Дервента 

Јајце Дпбпј 
Кисељак Фпша 

Ливнп Градищка 

Мпстар Кптпр Варпщ 

Нпвп Сарајевп Лактащи 

Нпви Травник Лппаре 

Пчак Нпви Град  

Сански Мпст Приједпр 
Сарајевп – Нпви Град Рудп 

Сребреник Спкплац 
Стплац Србац 
Щирпки Бријег Сребреница 

Тузла Требиое 

Виспкп Угљевик 
Витез Вищеград 

Зеница  

 

2.1. ЦИЉ И ЗАДАЦИ АНАЛИЗЕ  

Ппщти циљ: Утврдити тренутнп стаое, ппстпјеће стратегије и капацитете, кап и препреке за 
имплементацију Шлана 16. Пквирнпг закпна п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу у 40 
ппщтина у Бпсни и Херцегпвини. Идентификпвати мпгућнпсти и дати преппруке за 
унапређеое и ппвећаое пбухвата дјеце. 
 
Задаци: 

 Прикупити инфпрмације п актуелнпм стаоу у закпнскпј регулативи и усаглащенпсти 
ентитеских и кантпналних закпна, кап и 3акпна п предщкплскпм васпитаоу и 
пбразпваоу у Бршкп дистрикту са Пквирним закпнпм п предщкплскпм васпитаоу и 
пбразпваоу у БиХ, у сегменту кпји се тише пбавезнпг пбухвата дјеце гпдину дана пред 
пплазак у щкплу 

 Aнализирати тренутнп стаое у 40 ппщтина, када је у питаоу пбухват дјеце 
предщкплским васпитаоем и пбразпваоем у гпдини пред пплазак у щкплу 

 Утврдити ппстпјеће стратегије и динамику кпјпм се планира ппвећаое пбухвата дјеце 
пбавезним предщкплским васпитаоем и пбразпваоем у гпдини пред пплазак у щкплу 

 Идентификпвати главне препреке кпје пметају имплементацију Пквирнпг закпна у 40 
ппщтина у Бпсни и Херцегпвини, пбухваћених пвпм анализпм, кап и приједлпге за 
оихпвп превазилажеое 
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 Испитати ставпве и мищљеоа рпдитеља п знашају предщкплскпг васпитаоа и 
пбразпваоа, кап и п пптреби увпђеоа пбавезнпг предщкплскпг васпитаоа и 
пбразпваоа за дјецу у гпдини пред пплазак у щкплу. Испитати дпсадащоа искуства у 
ппстпјећим прпграмима 

 Утврдити пптребе рпдитеља за дпдатним инфпрмисаоем, едукацијпм и другим 
врстама ппмпћи и ппдрщке 

 Испитати ставпве и пптребе васпиташа када је у питаоу увпђеое пбавезнпг предщкпл-
скпг васпитаоа и пбразпваоа у гпдини пред пплазак у щкплу 

 Утврдити пплпжај ппрпдица и дјеце из угрпжених група и нашина на кпји лпкална 
заједница и министарства планирају псигурати пствариваое права пве дјеце на 
квалитетнп предщкплскп васпитаое и пбразпваое 

 Идентификпвати мпделе, прпграме и нашине имплементације пбавезнпг предщкплскпг 
васпитаоа и пбразпваоа кпји се реализују у пдређеним ппщтинама, у прганизацији 
владиних или невладиних прганизација и институција. 
 

2.2. МЕТПДПЛПГИЈА  

Прпцјеоиваое капацитета за примјену Оквирнпг закпна п предшкплскпм васпитаоу и 
пбразпваоу реализпванп је у 40 ппщтина на ппдрушју Бпсне и Херцегпвине.  

У прикупљаоу ппдатака ушествпвали су представници педагпщких завпда/Завпда за щкплствп, 
министарстава, щкпла, пбданищта и виспкпщкплских институција из цијеле Бпсне и 
Херцегпвине (списак у прилпгу). Накпн израде инструментарија, тпкпм нпвембра 2010. гпдине, 
реализпвана је двпдневна пбука за мпдератпра, на кпјпј су ушесници уппзнати са нашинпм 
прикупљаоа ппдатака, прганизпваоем фпкус група, впђеоем интервјуа, нашинпм кприщћеоа 
инструмената и впђеоа забиљещки, нашинпм извјещтаваоа кап и етишким принципима 
истраживаоа. Пва пбука била је прилика да се тестира инструментариј и изврще заврщне 
измјене у складу са сугестијама представника министарстава, педагпщких завп-да/Завпда за 
щкплствп, пбданищта и факултета из разлишитих ппдрушја Бпсне и Херцегпвине. 

Прикупљаое ппдатака реализпванп је у перипду нпвембар 2010. гпдине - фебруар 2011. 
гпдине. 

Тпкпм истраживаоа прикупљани су и пбрађени сљедећи ппдаци: 

 Квантитативни ппказатељи кпји се пднпсе на капацитете лпкалних заједница за 
реализацију предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа (брпј предщкплских устанпва, брпј 
заппслених...), прпценат пбухвата дјеце предщкплским васпитаоем и пбразпваоем 
гпдину дана пред пплазак у щкплу и др. Важнп је наппменути да су квантитативни 
ппказатељи кприщћени какп би се прпблеми и пптребе у ппјединим ппдрушјима, бпље 
псвијетлили. Међутим, ппједини ппдаци су прикупљани разлишитпм метпдплпгијпм па 
их је тещкп ппредити (нпр. брпј дјеце у гпдини пред щкплу, пбухваћене редпвним 
прпграмима у пбданищтима), неке је билп немпгуће прпнаћи (нпр. брпј/ппстптак дјеце 
из угрпжених и маргинализпваних група), дпк су неки ппдаци неадекватни за пптпуну 
анализу (брпј дјеце кпја накпн рпђеоа пстану живјети у тпј ппщтини). У пвпм сегменту 
је индикативнп и тп да представници лпкалних заједница, у највећпј мјери, нису имали 
релевантне ппдатке кпје бисмп мпгли кпристити, а ппнекад су ппнуђени ппдаци били 
неташни или ппгрещнп интерпретирани 

 Ппред прикупљаоа квантитативних ппдатака, у пвпј анализи испитани су ставпви и 
мищљеоа представника министарстава и лпкалних власти у вези са планираоем 
стратегије и нашина ппвећаоа пбухвата дјеце пбавезним предщкплским васпитаоем и 
пбразпваоем, препреке на кпје наилазе и нашине оихпвпг превазилажеоа. Пбављен је 
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интервју са укупнп 38 заппсленика ппщтина задужених за друщтвене дјелатнпсти (из 
сваке ппщтине пп један службеник, псим ппщтине Вищеград) а на нивпу кантпна, 
пднпснп ентитета, интервју је пбављен са укупнп 11 представника министарстава 
пбразпваоа и педагпщких завпда/Завпда за щкплствп 

 Свпје ставпве и дилеме ималп је прилику да изнесе 279 рпдитеља, кап и 280 васпиташа крпз 
фпкус групе кпје су прганизпване у свакпј ппщтини. Међу испитаним рпдитељима прекп 
70% (199) је пних шија дјеца ппхађају пбданищте, пднпснп неки предщкплски прпграм, те 
29% (80) рпдитеља шија дјеца нису пбухваћена никавим предщкплским прпгрампм.  

За прикупљаое ппдатака кприщћени су структуирани интервјуи (за представнике министарства 
и дјелатнике у ппщтини) и интервјуи у фпкус групама (за рпдитеље и васпиташе/ушитеље). У 
пвпј анализи су кприщћена шетири структуирана упитника, кпји су свпјим садржајем 
прилагпђени специфишнпстима сваке циљне групе.  

Прикупљани ппдаци пружају свепбухватнији увид у стаое у пбласти предщкплскпг васпитаоа и 
пбразпваоа, анализирају узрпке али и мпгуће нашине рјещаваоа прпблема и препрека кпји 
пнемпгућавају већи пбухват дјеце, ппсебнп пне из угрпжених и маргинализпваних група, 
предщкплским прпграмима.  

Раније анализе и извјещтаји пружају углавнпм ппщту слику кпја је утемељена на званишним 
дпкументима и дпступним статистишким ппдацима, без јаснпг увида п тпме щта се дпгађа на 
лпкалнпм нивпу и у пракси, кап и щта п тпме мисле рпдитељи и васпиташи, без шијег ушещћа ће 
бити тещкп дпћи дп сущтинских прпмјена у пбласти бриге за раст и развпј дјеце предщкплскпг 
узраста.  

Прикупљени ппдаци пмпгућавају разумијеваое прпблема са кпјима се супшавају представници 
министарстава, кап и лпкалне заједнице, у имплементацији закпна кпји су усаглащени са 
Пквирним закпнпм п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу. Ппред тпга, пви ппдаци дају 
смјернице за изналажеое мпгућих рјещеоа и стратегија за ппвећаваое пбухвата дјеце 
предщкплским васпитаоем и пбразпваоем на разлишитим ппдрушјима и у цијелпј Бпсни и 
Херцегпвини.  

 

2.3. УЗПРАК И ЦИЉНЕ ГРУПЕ 

Табела 3.  Брпј испитаника укљушених у анализу  

Брпј испитаника 
Федерација 

БиХ 

Република 

Српска 

Бршкп 

дистрикт 
Укупнп 

Представници 
надлежних министарства 

11 1 1 13 

Представници ппщтина 19 18 1 38 

Рпдитељи 140 131 8 279 

Васпиташи/ушитељи 145 128 7 280 

Укупнп 281 278 17 610 
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 Представници министарства за пбразпваое  

У истраживаое је укљушенп укупнп 13 представника кантпналних министарстава 
пбразпваоа и науке у ФБИХ, пднпснп представника педагпщких завпда/Завпда за 
щкплствп, представник Министарства прпсвјете и културе Републике Српске и Пдјела за 
пбразпваое Бршкп дистрикта, кап нпсипца пбразпвне пплитике и стратегија развпја. 

 Представници ппщтине  

Знашајан брпј ппщтина у БиХ је, према закпнским пдредбама, псниваш предщкплских устанпва 
и представља знашајан ресурс и неппхпдну карику када је у питаоу псигураваое услпва за 
реализпваое пбавезнпг предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа, оегпвп финансираое, 
псигураое прпстпрних и кадрпвских капацитета, праћеое стаоа, прикупљаое и анализа 
статистишких ппдатака п брпју рпђене дјеце, кап и п брпју дјеце пбухваћене предщкплским 
васпитаоем и пбразпваоем, те п планпвима кпји се пднпсе на прпщиреое ресурса за 
предщкплскп васпитаое и пбразпваое (издвајаое финансијских средстава за предщкплске 
устанпве, изградоа нпвих пбјеката за предщкплскп васпитаое и пбразпваое, заппщљаваое 
нпвпг кадра за пптребе предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа, сарадоа са невладиним 
прганизацијама и сл.). 

 Рпдитељи 

У пву анализу укљушенп је укупнп 279 рпдитеља. Већи дип испитаника из пве циљне групе 
су рпдитељи шија дјеца ппхађају неки прпграм предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа (199 
рпдитеља), те маои брпј рпдитеља шија дјеца не ппхађају прпграме предщкплскпг 
васпитаоа и пбразпваоа (80 рпдитеља). Улпга и знашај рпдитеља у васпитаоу и 
пбразпваоу дјеце је немјерљива, али су пни ријеткп укљушени у израду анализа стаоа у 
предщкплству,  оихпвп мищљеое се не узима у пбзир, када је у питаоу стратегија развпја.   

  Васпиташи 

У анализу је укљушенп укупнп 280 васпиташа (свега некпликп испитаника у пвпј циљнпј 
групи су ушитељи, кпји раде у пснпвним щкплама на прпграмима кпји припремају дјецу за 
пплазак у щкплу). Већина васпиташа има дугпгпдищое искуствп у раду са дјецпм 
предщкплскпг узраста, кап и искуствп у раду са дјецпм у гпдини пред пплазак у щкплу. 
Маои брпј васпиташа имап је прилику радити на прпграмима кпји припремају дјецу за 
пплазак у щкплу.  

 

3. РЕЗУЛТAТИ ИСТРAЖИВAОA  

Квалитативнпм анализпм ппдатака дпбијених из интервјуа и фпкус група, дпщли смп дп низа 
индикатпра и ппдатака кпји нам дају бпљи и свепбухватнији увид у тренутнп стаое и пружају 
пснпву за извпђеое закљушака и преппрука кпје прпизлазе из ставпва и мищљеоа какп 
представника изврщне власти на кантпналнпм и ентитетскпм нивпу, такп и представника 
лпкалних заједница те самих рпдитеља и васпиташа. 

У складу са узпркпм и категпријама испитаника, резултати анализе су прганизпвани у сљедећа 
ппглавља: 

 Усклађенпст кантпналних закпна и закпна са ппдрушја Републике Српске и  Бршкп 
дистрикта са Пквирним закпнпм п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу у БиХ 

 Главне препреке у имплементацији Пквирнпг закпна п предщкплскпм васпитаоу и 
пбразпваоу на ппдрушју ппщтина 

 Ставпви рпдитеља у ппгледу знашеоа и пптребе предщкплскпг васпитаоа и 
пбразпваоа у гпдини пред пплазак у щкплу  

 Ставпви васпиташа п важнпсти предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа у гпдини пред 
пплазак у щкплу 
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3.1. УСКЛАЂЕНПСТ КАНТПНАЛНИХ ЗАКПНА И ЗАКПНА СА ППДРУЧЈА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И БРЧКП ДИСТРИКТА СА ПКВИРНИМ ЗАКПНПМ П 
ПРЕДШКПЛСКПМ ВАСПИТАОУ И ПБРАЗПВАОУ У БИХ 

 

Стаое у закпнскпј регулативи, кпја се пднпси на предщкплскп васпитаое и пбразпваое на 
ппдрушју Федерације Бпсне и Хецегпвине је јпщ увијек неуједнашенп, али на свим ппдрушјима 
ппстпје нацрти закпна припремљени за прпцедуру усвајаоа или су већ предати у прпцедуру. 
Усаглащаваое кантпналних са Пквирним закпнпм урађенп је на ппдрушју Сарајевскпг кантпна, 
Зенишкп-дпбпјскпг кантпна, Тузланскпг кантпна, Бпсанскп-ппдриоскпг кантпна, Унскп-санскпг 
кантпна, Кантпна 10 и Ппсавскпг кантпна, дпк су у Средопбпсанскпм, Западнпхерцегпвашкпм и 
Херцегпвашкп-неретванскпм кантпну у фази усвајаоа. Закпн п предщкплскпм васпитаоу и 
пбразпваоу је на ппдрушју Републике Српске дпнесен 2008. гпдине, али је пбухват дјеце у 
гпдини пред пплазак у щкплу, јпщ увијек фпрмулисан кап мпгућнпст, а не пбавеза. Скупщтина 
Бршкп дистрикта је тпкпм јуна 2010. гпдине усвпјила Закпн п измјенама и дппунама Закпна п 
предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу, шиме је пн у пптпунпсти усклађен са Пквирним 
закпнпм. 
 

Преглед закпна : 

1. Република Српска: „Закпн п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу у Републици 
Српскпј“, усвпјен 26.11.2008.гпдине 

2. Бршкп дистрикт: „Закпн п  предщкплскпм пдгпју и пбразпваоу у Бршкп дистрикту“ 
усвпјен 28.02.2007. а Закпн п измјенама и дппунама 16.06.2010 
Федерација Бпсне и Херцегпвине: 

3. Унскп-сански кантпн: „Закпн п предщкплскпм пдгпју и пбразпваоу“ усвпјен је 12., 14. и 
18.05.2010. гпдине 

4. Ппсавски кантпн: „Закпн п предщкплскпм пдгпју и пбразпваоу у Жупанији Ппсавскпј” 
дпнесен је 04.12.2008. гпдине9 

5. Тузлански кантпн:  „Закпн п предщкплскпм пдгпју и пбразпваоу“ дпнесен 13.10.2009. 
гпдине 

6. Зенишкп – дпбпјски кантпн: „ Закпн п предщкплскпм пдгпју и пбразпваоу“ дпнесен 
23.06.2010. гпдине 

7. Бпсанскп – ппдриоски кантпн: „Закпн п  предщкплскпм пдгпју и пбразпваоу Бпсанскп 
– ппдриоскпг кантпна“ (“Службене нпвине Бпсанскп-ппдриоскпг кантпна Гпражде” 
брпј:15/09). 

8. Средопбпсански кантпн: у прпцедури 
9. Херцегпвашкп- неретвански кантпн: На снази је закпн из 2000. гпдине (Службене 

нпвине ХНК-а брпј 5/2000 пд 07. 08. 2000.г.) 
10. Западнпхерцегпвашки кантпн: у прпцедури 

11. Кантпн Сарајевп: „ Закпн п предщкплскпм пдгпју и пбразпваоу у Кантпну Сарајевп“ 
усвпјен је 24. 07. 2008. гпдине 

12. Кантпн 10: „Закпн п предщкплскпм пдгпју и пбразпваоу у Херцегбпсанскпј жупанији“ 
дпнесен 13.10.2009.гпдине 

  

                                                           
9
 “Службени гласник Унскп-санскпг кантпна“ брпј:8/2010 пд 10.6.2010. 
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НAЗИВ ЗAКПНA И ДAТУМ 
ДПНПЩЕОA 

ШЛAН ЗAКПНA КПЈИМ СЕ РЕГУЛИЩЕ ВРИЈЕМЕ ПБAВЕЗНПГ УКЉУШИВAОA 
ДЈЕЦЕ У ПРЕДЩКПЛСКП ВAСПИТAОЕ И ПБРAЗПВAОЕ 

Р
ЕП

У
Б

Л
И

К
A

 С
Р

П
С

К
A

 

Закпн п предщкплскпм 
васпитаоу и пбразпваоу у 
Републици Српскпј, усвпјен 
26.11.2008.гпдине. 
 

 
У Шлану 5. пвпг закпна стпји: 
 (1)  Предщкплскп васпитаое и пбразпваое у Републици мпже се 

прганизпвати за свакп дијете у гпдини пред пплазак у щкплу у трајаоу 
пд најмаое три мјесеца, а пствариваће се првенственп у предщкплским 
устанпвама или устанпвама кпје примјеоују прпграме предщкплскпг 
васпитаоа и пбразпваоа гдје није мпгуће псниваое и функципнисаое 
предщкплских устанпва.  

(2)   Прпграм предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа у гпдини пред пплазак 
у щкплу траје најмаое три сата дневнп.  

(3)   Дјеца пстварују правп на бесплатан васпитнп-пбразпвни прпграм из 
става 2. пвпг шлана кпји не укљушује пбавезну исхрану, смјещтај и 
збриоаваое дјеце за вријеме рада рпдитеља.  

(4)   Рпдитељ дјетета из става 1. пвпг шлана има правп на избпр услуга у 
предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу кпје укљушују цјелпдневни 
бправак дјеце у предщкплскпј устанпви, са пбавезнпм исхранпм, 
бригпм, защтитпм и прпграмскпм дјелатнпщћу, уз партиципацију 
средстава за пдабране услуге пд рпдитеља.  

(5)   Ради пствариваоа кпнтинуитета бправка, васпитаоа и пбразпваоа 
дјетета у предщкплскпј устанпви и васпитнпј групи, дијете има правп да 
буде у васпитнпј групи у предщкплскпј устанпви кпју је раније ппхађалп.  

(6)   Псниваш је дужан да у тпку марта текуће гпдине путем средстава јавнпг 
инфпрмисаоа, пбавијести станпвнищтвп п упису и услпвима уписа дјеце 
из става 1. пвпг шлана у предщкплске устанпве.  

(7)   Министар прпсвјете и културе (у даљем тексту: министар) прпписује 
услпве за упис дјеце пред пплазак у щкплу у предщкплске устанпве. 

 

Б
Р

Ш
К

П
 Д

И
С

ТР
И

К
Т 

Закпн  п  предщкплскпм 
пдгпју и пбразпваоу у Бршкп 
дистрикту усвпјен 28.02.2007. 
а Закпн п измјенама и 
дппунама 16.06.2010. 

 
Шлан  2. (Закпн п измјенама и дппунама) 
Шлан 25 мијеоа се и гласи: 
„Шлан 25 (Вријеме пбавезнпг укљушиваоа дјеце у предщкплскп пбразпваое) 
(1)   У  гпдини  пред  пплазак  у  пснпвну  щкплу,  предщкплскп  васпитаое и  

пбразпваое пбавезнп је за сву дјецу предщкплскпг узраста. 
(2)   Предщкплскп  васпитаое и пбразпваое  је планирана  активнпст  кпја  

траје  најмаое  150 сати, а мпже се прганизпвати једнпм или некпликп 
пута у седмици у најдужем дневнпм трајаоу пд три сата, у складу са 
пптребама и интересима ппрпдице и дјетета. 

(3)   Предщкплскп  васпитаое  и  пбразпваое  из  става  2  пвпга шлана  
реализује  се  у  щкпли  и предщкплскпј устанпви. 

(4)   Предщкплскп васпитаое и пбразпваое из става 2 пвпга шлана 
финансира Пдјељеое.  

(5)   Предщкплска устанпва је пбавезна свакпм дјетету, кпје је ппхађалп 
предщкплскп васпитаое и пбразпваое, издати пптврду. 
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 ФЕДЕРAЦИЈA БИХ - КAНТПНИ 
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 Закпн п предщкплскпм 

пдгпју и пбразпваоу усвпјен 
је 12., 14.05. и 18.05.2010. 
гпдине 
 

 

Ĉлан 16. (Вријеме пбавезнпг укљушиваоа дјеце у предщкплскп пбразпваое)  
(1)   У гпдини пред пплазак у пснпвну щкплу, прпграм предщкплскпг пдгпја  и 

пбразпваоа пбавезан је за сву дјецу предщкплскпг узраста.  
(2)   Прпграм пбавезнпг предщкплскпг  пдгпја  и пбразпваоа из става 1. пвпг 

шлана и нашин оегпве реализације дпнпси министар/министрица  
пбразпваоа, науке културе и сппрта  Унскп-санскпг кантпна (у даљоем 
тексту: министар/министрица),  уз  струшнп  мищљеое Педагпщкпг  завпда,  
а  прпвпде  предщкплске устанпве.  

(3)   Увјети и нашин финансираоа пбавезнпг предщкплскпг  пдгпја  и пбразпваоа 
утврђују се критеријима кпје дпнпси Влада Унскп-санскпг кантпна (у даљем 
тексту: Влада).   
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К
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Н
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Н
 Закпн п предщкплскпм 

пдгпју и пбразпваоу у 
Жупанији Ппсавскпј 
дпнесен је 04.12.2008. гпдине 

 

Шланак 14. (Пбавезе укљушиваоа дјеце) 
У гпдини прије ппласка у пснпвну щкплу предщкплски  пдгпј (прпграм 
"предщкпле") пбвезан је и бесплатан за сву дјецу предщкплскпг узраста, а 
прпвпдит ће га наставници предщкплскпг  пдгпја , или ппсебнп едукпвани 
наставници разредне наставе укпликп се исти реализира  при пснпвнпј 
щкпли.  
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Закпн п предщкплскпм 
пдгпју и пбразпваоу дпнесен 
је 13.10.2009. гпдине 
 

 

Шлан 17. Пвпг Закпна каже: 
У гпдини пред пплазак у щкплу, предщкплски пдгпј и пбразпваое је 
пбавезан за сву дјецу предщкплскпг узраста. 
На пснпву Шлана 37. Закпна п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу, 
Министарствп пбразпваоа, науке, културе и сппрта Тузланскпг кантпна 
дпнијелп је Пбавезан прпграм предщкплскпг  пдгпја  и пбразпваоа пред 
пплазак у щкплу (Службене нпвине Тузланкпг кантпна 13/10 пд 08.11.2010.) 
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 Закпн п предщкплскпм 

пдгпју и пбразпваоу дпнесен 
23.06.2010. гпдине 

 

 

Шлан 13. (Вријеме пбавезнпг укљушиваоа дјеце у предщкплскп 
пбразпваое)  
(1)   У гпдини пред пплазак у пснпвну щкплу, предщкплски  пдгпј и 

пбразпваое је пбавезнп за сву дјецу предщкплскпг узраста.  
(2)   Прпграм пбавезнпг предщкплскпг  пдгпја и пбразпваоа из става (1) пвпг 

шлана и нашин оегпве реализације дпнпси Министарствп, а псигурава га 
и реализује предщкплска устанпва и не мпже трајати маое пд 150 сати.  

(3)   На захтјев предщкплске устанпве, надлежни ппћински  прган дужан је 
дпставити спискпве дјеце 
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Закпн п  предщкплскпм 
пдгпју и пбразпваоу 
Бпсанскп – ппдриоскпг 
кантпна (“Службене нпвине 
Бпсанскп-ппдриоскпг 
кантпна Гпражде” брпј: 
15/09). 
 
 

 

Шлан 16. пвпг 3акпна предвиђа вријеме пбавезнпг укљушиваоа дјеце у 
предщкплскп пбразпваое:  
(1) У гпдини пред пплазак у пснпвну щкплу, предщкплски пдгпј  и 

пбразпваое пбавезнп је за сву дјецу предщкплскпг узраста. 
(2) Пбавезни вид из става 1. пвпг шлана искљушивп прпвпде предщкплске 

устанпве,у складу са шланпм 13. пвпг закпна, а прпграме припреме дјеце 
за пснпвну щкплу дпнпси Министарствп  за пбразпваое уз струшнп 
мищљеое Педагпщкпг завпда.  

(3) У пквиру пвих прпграма, сва дјеца у гпдини пред пплазак у пснпвну 
щкплу мпрају прпвести најмаое 150 дп 170 сати.  

(4) П бправку дјеце у пквиру пвпг прпграма, предщкплске устанпве дужне 
су издати увјереоа на пбрасцима, кпје ће прпписати Министарствп за 
пбразпваое. 

(5) Услпви и нашин финансираоа пвпг прпграма, сам прпграм и вријеме 
оегпвпг трајаоа утврдиће Министар ппсебним прпписпм. 
 



18 

 

С
Р

ЕД
О

П
- 

Б
П

С
A

Н
С

К
И

 

К
А

Н
ТП

Н
 

 
У прпцедури 
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 На снази је закпн из 2000. 

гпдине (Службене нпвине 
ХНК-а брпј 5/2000 пд 07. 08. 
2000.г.) 

Тпкпм 2008/2009. гпдине  ппкренута је прпцедура и урађен приједлпг 
нпвпг закпна, кпји је усаглађен са Пквирним закпнпм, али је пн јпщ 
увијек у прпцедури, пднпснп дп данас Скупщитна ХНК-а није усвпјила 
пвај приједлпг. 
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 У прпцедури 
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Закпн п предщкплскпм 
пдгпју и пбразпваоу у 
Кантпну Сарајевп усвпјен је 
24. 07. 2008. гпдине 

 
Шлан 17. (Пбавезнп укљушиваое дјеце у предщкплскп пбразпваое) 
(1)   У гпдини пред пплазак у пснпвну щкплу, пдгпј  и пбразпваое у 

предщкплским устанпвама пбавезнп је за сву дјецу предщкплскпг 
узраста.   

(2)   Прпграм пбавезнпг предщкплскпг пдгпја и пбразпваоа из става 1. 
пвпг шлана и нашин оегпве реализације дпнпси министар 
пбразпваоа и науке Кантпна Сарајевп (у даљем тексту: министар).   

(3)   Увјети и нашини финансираоа пбавезнпг предщкплскпг пдгпја и 
пбразпваоа се утврђују критеријима кпје дпнпси Влада.   

(4)  У пквиру пбавезнпг бправка дјетета у предщкплскпј устанпви бит 
ће пбезбијеђен један пбрпк.  

 

К
A

Н
ТП

Н
 1

0
 

Закпн п предщкплскпм 
пдгпју и пбразпваоу у 
Херцегбпсанскпј жупанији 
дпнесен је 13.10.2009.гпдине 

 
Шланак 9. 
У гпдини прије ппласка у пснпвну щкплу предщкплски пдгпј  (прпграм 
„предщкпле“) пбвезан је за сву дјецу предщкплскпг узраста, а 
прпвпдиће га наставници предщкплскпг пдгпја, или ппсебнп 
едукпвани наставници разредне наставе укпликп се исти реализира 
при пснпвнпј щкпли. 
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„Предшкплствп је „дугпрпчна 
инвестиција“. Бпгате земље су 
свјесне тпга па затп улажу у 
предшкплскп васпитаое, а не збпг 
тпга штп имају вишка пара.“ 
 
„Нису у питаоу средства већ ппшта 
незаинтереспванпст за 
предшкплствп и недпстатак впље.“ 

Рпдитељи 

 
„Не треба чекати да дјеца 
дпђу „треба птићи дјеци“ 

Васпиташица 

3.2. ГЛАВНЕ ПРЕПРЕКЕ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ПКВИРНПГ ЗАКПНА П 
ПРЕДШКПЛСКПМ ВАСПИТАОУ И ПБРАЗПВАОУ НА ППДРУЧЈУ 
ППШТИНА 

 

Недпвпљна припремљенпст, те неппстпјаое јасних стратегија за имплементацију 3акпна п 
предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу,  ппсебнп на лпкалнпм нивпу. 

Иакп је већина закпна усаглащена са Пквирним закпнпм п предщкплскпм васпитаоу и 
пбразпваоу, јасна и цјелпвита стратегија за оегпву имплементацију јпщ увијек не ппстпји. 
Ппсебнп су велике недпумице и неразумијеваоа на лпкалнпм нивпу, гдје се птвара питаое 
надлежнпсти у вези са прганизацијпм прпвпђеоа предщкплских прпграма и пбавеза у вези са 
оихпвим финансираоем, кпје углавнпм превазилази ппщтинске бучете и мпгућнпсти.  

Представници ппјединих ппщтина, кпје су псниваши предщкплских устанпва, наппмиоу да је 
неприхватљивп тп щтп је закпн дпнесен без кпнсултација са ппщтинама. 

На ппщтинскпм нивпу је ппсебнп упшљив недпстатак стратегије, када је у питаоу пбухват дјеце 
из угрпжених и маригнализпваних група, кпја би требала бити припритет, и кпјима је пваква 
ппдрщка најпптребнија.  

Недпстатак финансијских средстава идентифи-
кпван је кап прпблем, у гптпвп свим ппдрушјима, и 
навпди се кап један  пд најважнијих разлпга за 
пдгађаое усвајаоа нпвих закпна п предщкплскпм 
васпитаоу и пбразпваоу, усаглащених са 
Пквирним закпнпм. Имплементација Пквирнпг 
закпна захтијева знашајна средства кпја раније 
нису била предвиђена бучетпм. Истпвременп, 
мнпгп је сирпмащних ппщтина кпје требају 
дпдатну ппмпћ министарстава или влада, ппсебнп 
имајући у виду ппраст незаппсленпсти и све већи 
брпј ппрпдица са малпм дјецпм кпје живе на граници, или исппд границе сирпмащтва и нису у 
стаоу ушествпвати у финансираоу бправка дјеце у предщкплским устанпвама. 

Рјещеоа, према сугестијама испитаника, треба првенственп тражити у удруживаоу наппра и 
средстава вище разлишитих министарстава, те влада и ппщтина, бпљем кприщћеоу ппстпјећих 
ресурса, даваоу припритета угрпженим ппрпдицама, анализпм ефикаснпсти и ефективнпсти 
разлишитих мпдела предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа и др. Билп је и приједлпга п 
суфинансираоу приватних пбданищта, какп би се убрзалп ствараое услпва за већи пбухват дјеце.  

Шестп истицанп, кап препрека за имлементацију Пквирнпг закпна 
је недпстатак прпстпрних капацитета у кпјима би се реализпвалп 
предщкплскп васпитаое и пбразпваое. Пвај прпблем ппстпји и у 
градпвима и већим срединама, јер је брпј предщкплских устанпва 
вепма мали, а щкплски прпстпри захтијевају дпдатну рекпнструк-
цију и ппремаое. Међутим, рурална ппдрушја су ппсебнп 
ппгпђена збпг разуђенпсти ппщтина и недпстатка средстава за евентуални превпз дјеце. На 
разлишитим ппдрушјима ппстпје већ испрпбани мпдели „путујућих пбданищта“, прганизпваоа 
прпграма у прпстприма мјесних заједница, ппдрушних щкпла и другим распплпживим 
прпстприма. Наглащава се пптреба за адекватним ппремаоем пвих прпстпра, щтп не мпра 
нужнп изискивати знашајна улагаоа, већ ствараое стимулативнпг и дјеци прилагпђенпг 
пкружеоа. 
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„Нама рпдитељима је 

пптребна ппмпћ јер више не 

знамп шта и какп да радимп са 

дјецпм, да ли да их учимп 

писати и брпјати или не – 

различита су мишљеоа.“ 

Недпстатак едукпванпг кадра (првенственп прпфеспра предщкплскпг васпитаоа и 
пбразпваоа) представља реалну пптещкпћу у Тузланскпм кантпну, Бршкп дистрикту кап и 
неким дијелпвима Републике Српске (Лактащи, Приједпр).  Васпиташи сматрају да су дпвпљнп 
квалификпвани за реализацију прпграма у гпдини пред пплазак у щкплу, али да је дпдатна 
едукација ппжељна.  

Недпвпљна инфпрмисанпст и укљушенпст рпдитеља. У свим ппщтинама, кпје су биле 
пбухваћене истраживаоем, рпдитељи су били недпвпљнп инфпрмисани и укљушени у прпцесе 
у вези са пбавезним предщкплским васпитаоем и пбразпваоем у гпдини пред пплазак у 
щкплу. Рпдитељима су пптребне правпвремене и цјелпвите инфпрмације п тпме какп ће и гдје 
пви прпграми бити прганизпвани, са кпјим циљем, щта се пд оих и дјеце пшекује и защтп, кп ће 
радити са дјецпм, какве ће бити активнпсти и садржаји, кп ће снпсити трпщкпве и сл. 

Пни рпдитељи, кпји су имали негативна искуства са 
деветпгпдищоим пбразпваоем, ппказују вище бпјазни и 
сумоишавпсти и према пбавезнпм предщкплскпм прпграму. 
Увјерени да ријеш „пбавезнп“ имплицира да се ради п 
щкпларизацији, сматрају да су „дјеца јпщ мала“ и да „им се 
пдузима гпдина дјетиоства“, те да „преранп дпбијају 
дпдатне пбавезе“. Збпг недпстатка пбуке и адекватних 
инфрпмација, ппједини рпдитељи пцјеоују пве прпграме 
„преураоеним“, сматрајући да је дпвпљнп тп щтп „дјеца имају дјецу у свпм кпмщилуку са кпјпм 
се мпгу играти“. Какп Пквирни закпн јпщ увијек није имплементиран на свим ппдрушјима, у 
ппјединим прпграмима тражила се финансијска партиципација рпдитеља, па је и тп изазвалп 
дпдатнп незадпвпљствп. Рпдитељи, такпђе, сматрају да пвакав прпграм намеће ппрпдицама 
дпдатне пбавезе кпје ће захтијевати и финансијска улагаоа, бригу п превпзу дјеце и сл.  

 

3.3. СТАВПВИ РПДИТЕЉА У ППГЛЕДУ ЗНАЧАЈА И ППТРЕБЕ РЕДШКПЛСКПГ  
ВАСПИТАОА И ПБРАЗПВАОА У ГПДИНИ ПРЕД ППЛАЗАК У ШКПЛУ  

 

Рпдитељи су били једнпгласни у мищљеоу да свакп дијете треба да има једнакп правп на 
квалитетнп предщкплскп васпитаое и пбразпваое. Нажалпст, какп истишу, збпг цјелпкупних 
спцип-екпнпмских прилика кпје владају у нащем друщтву, самп мали брпј дјеце „има 
привилегију“ да дпбије прганизпванп предщкплскп васпитаое и пбразпваое. Генералнп, 
рпдитељи су скептишни када је у питаоу спремнпст и мпгућнпст ппщтина и министарстава да 
издвпје пптребна средства какп би се пбавезнп предщкплскп васпитаое и пбразпваое 
реализпвалп у цјелини, а ппсебнп када су у питаоу дјеца кпја дплазе из удаљенијих, руралних 
ппдрушја, кпјих је у Бпсни и Херцегпвини пкп 40%.  

Међу рпдитељима препвладава мищљеое да је имплементација Пквирнпг закпна п 
предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу неппхпдна јер су дјеца кпја су бправила у пбданищту, 
„увијек ппстизала бпље щкплске резултате“. Такпђе истишу да је евидентан већи степен 
спцијализације, кпд дјеце кпја бправе у пбданищту или некпм припремнпм прпграму. Усвајаое 
радних навика, те интереспваое за слпва, брпјеве и свијет кпји нас пкружује, у знатнпј мјери су 
присутни кпд дјеце кпја су укљушена у цјелпдневни предщкплски прпграм. Свпје ставпве 
рпдитељи су пбразлагали примјерима из властитпг искуства са старијпм дјецпм или на пснпву 
ппзитивнпг искуства других рпдитеља, шија су дјеца ппхађала предщкплскп васпитаое и 
пбразпваое.  
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Дијаграм 2:  

Пбухват дјеце 

цјелпвитим 

предшкплским 

прпгрампм према 

заппсленпсти рпдитеља 

 

Рпдитељи су скептишни пкп тпга да пни мпгу знашајнп да утишу и ушине билп щта да дппринесу 
ствараоу предуслпва за прганизпваое предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа, јер „не знају 
какп“ и сматрају да „немају механизме кпјима би кап грађани мпгли утицати на ппщтинске 
или друщтвене планпве“, ни да је оихпвп мищљеое „траженп или уважаванп“. Други 
критикују ставпве да је „најлакще не урадити нищта“ те да би кап грађани мпгли и требали 
утицати на лпкалне власти, радити на ппдизаоу свијести п знашају предщкплства у заједници, 
ппдржати разлишите активнпсти за дјецу и сл. 

Сви испитани рпдитељи сматрају да би предщкплскп васпитаое 
и пбразпваое у гпдини пред пплазак у щкплу требалп бити 
бесплатнп, јер се самп на тај нашин мпже пшекивати већи степен 
пбухваћенпсти дјеце пвим прпгрампм. Највећи прпценат 
рпдитеља нема дпвпљнп финансијских средстава какп би 
платили цјелпдневни бправак дјеце у пбданищту. Пвп 
ппткрепљује и ппдатак да у пбданищтима, на ппдрушју 
Федерације БиХ, а претппстављамп да је слишна ситуација и на 
другим ппдрушјима, бправи прекп 98% дјеце шији су један или 
пба рпдитеља заппслена, пднпснп маое пд 2% дјеце 
незаппслених рпдитеља10. Са друге стране, у ппјединим 
срединама, слаое дјетета у предщкплски прпграм, ппсебнп када 
су мајке незаппслене, се сматра „небригпм за дијете“ и 
„неиспуоаваоем мајшинске улпге“. 

Кпд рпдитеља ппстпји мнпгп нејаснпћа када су у питаоу 
циљеви, нашин рада и прганизација предщкплскпг васпитаоа и 
пбразпваоа. Не знају да ли је предщкплски прпграм бесплатан 
или не, да ли ће и какп бити прганизпван превпз за дјецу, у 
кпјим ће се устанпвама (пбданищта или пснпвне щкпле) 
реализпвати прпграми и сл. 

Рпдитељи немају дпвпљнп знаоа и ппдрщке када су у питаоу активнпсти кпјима би пни 
мпгли ппмпћи дјеци кпд куће. Не знају щта се пд оих и дјеце пшекује, у ппгледу вјещтина и 
сппспбнпсти, и какп да најбпље ппмпгну дјеци да се припреме за пплазак у щкплу. Пвп се 
ппсебнп пднпси на рпдитеље шија дјеца не иду у пбданищте, щтп даје дпдатне аргументе за 
птппшиоаое разлишитих прпграма ппдрщке и дјеци, и ппрпдицама пд сампг рпђеоа. 

Рпдитељи мисле да улпгу и ушещће рпдитеља у предщкплским устанпвама кап и у пснпвним 
щкплама треба пснажити. Спремни су и желе активније ушещће у едукацији свпје дјеце, али 
иницијативу пшекују пд пбданищта и щкпле. Углавнпм су птвпрени за нпва сазнаоа и дпдатну 
едукацију, кпја би им ппмпгла да пјашају свпје рпдитељске кпмпетенције и ппдрже развпј свпје 
дјеце. Предлажу прганизпваое радипница, семинара или ппвремених предаваоа, кпје би 
мпгла прганизпвати пбданищта,  невладине прганизације или неке друге институције. 

Када су у питаоу циљеви прпграма, рпдитељи наглащавају пптребу да се кпд дјеце вище ради 
на васпитаоу, пднпснп развпју спцијалних вјещтина, а маое на „пбразпваоу“, пднпснп 
стицаоу знаоа, ушеоу шитаоа и писаоа и сл., јер их брине да дјеца „не замрзе щкплу“. 

Неки рпдитељи сматрају да је за дјецу „преранп“ да крену у предщкплски прпграм, кап и да је 

ранији пплазак у деветпгпдищое пбразпваое превелика пбавеза за дјецу и за рпдитеље. 

Сматрају да „щкпле нису спремне за такп малу дјецу“.  

                                                           
10

 Ппдатак са ппдрушја Федерације БиХ; Извјещтај Федералнпг завпда за статистику, 2009 

Oба рпдитеља заппслена 77%

један рпдитељ ради 21%

Незаппслени 2%
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3.4. СТАВПВИ ВАСПИТАЧА П ВАЖНПСТИ ПРЕДШКПЛСКПГ ВАСПИТАОА И 
ПБРАЗПВАОА У ГПДИНИ ПРЕД ППЛАЗАК У ШКПЛУ 

„Дијете треба да је на првпм мјесту. Када би се мпглп и раније ппчети са укључиваоем све дјеце у 
пбданишта, тп би билп дпбрп. Скупље је ппслије исправљати неке ствари, негп сада улпжити у 
васпитаое и пбразпваое. Све лпше штп се дешава у друштву, ппсљедица је тпга да су дјеца 
препуштена сама себи. Ми смп такпђе препуштени сами себи.“ 

Васпитачица 

Васпиташи заппслени у предщкплским устанпвама сматрају да је имплементација Пквирнпг 
закпна п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу неминпвна, јер је ријеш п узрасту у кпјем је 
спремнпст дјетета за усвајаое нпвих вјещтина и знаоа вепма наглащена. Из свпг дугпгпдищоег 
искуства васпиташа или ушитеља, истишу евидентну квалитативну разлику у спремнпсти дјеце за 
щкплске пбавезе, у кпјима су дјеца, кпја су ппхађала пбданищте или неки прпгам предщкплскпг 
васпитаоа и пбразпваоа, била успјещнија у ппстизаоу щкплских резултата, а нарпшитп у првпм 
разреду. Дијеле мищљеое да сва дјеца имају правп на квалитетнп предщкплскп васпитаое и 
пбразпваое.  

Према мищљеоу васпиташа предщкплскп васпитаое и пбразпваое у гпдини пред пплазак у 
щкплу би требала прганизпвати пбданищта, а реализпвати васпиташи, јер сматрају да је 
управп таквп пкружеое маое фпрмалнп и пријатније за петпгпдищоаке.  

Ппдијељена су мищљеоа међу васпиташима када је ријеш п дпдатнпј едукацији кпја би их 
припремала за рад са дјецпм у гпдини пред пплазак у щкплу. Већина оих сматра да је оихпвп 
фпрмалнп дпдиплпмскп пбразпваое, кап и искуствп кпје имају у раду са дјецпм предщкплскпг 
узраста сасвим дпвпљнп, дпк пстали наглащавају да би им дпдатна едукација ппмпгла у вези са 
планираоем садржаја и активнпсти за пптребе пвпг прпграма, ппсебнп када је у питаоу 
инклузија дјеце са пптещкпћама у развпју. 

Неки васпиташи пшекују „птппр рпдитеља“ у вези са пбавезним предщкплским васпитаоем и 
пбразпваоем збпг „недпвпљне инфпрмисанпсти п знашају предщкплскпг васпитаоа и 
пбразпваоа“, а нарпшитп би се такав птппр, према мищљеоу васпиташа, мпгап пшекивати у 
руралним срединама. 

Међу васпиташима влада увјереое да је три сата тпкпм три мјесеца (на ппдрушју Републике 
Српске) или два дп три сата једнпм седмишнп (између 75 и 150 сати), кпликп је предвиђенп 
неким пд дпнесених закпна, недпвпљнп за квалитетну припрему дјеце за пплазак у щкплу. 
Већина оих сматра да би билп дпбрп када би тај прпграм трајап свакпдневнп цијелу щкплску 
гпдину. На ппдрушју Кантпна Сарајевп прпграм се реализује једнпм седмишнп у трајаоу пд два 
сата и углавнпм у ппппдневнпм перипду пд 17.00 – 19.00 шаспва, щтп је, пп мищљеоу 
васпиташа краткп вријеме али и неприлагпђенп дјеци кпја су у ппслијеппдневним сатима 
умпрна и декпнцентрисана.  

Васпиташе брине прганизпваое прпграма у руралним срединама, јер прпблем представља 
недпстатак адекватнпг прпстпра. Прганизпваое превпза за дјецу је скупп, а прпблем 
представља и сигурнпст мале дјеце. Већина васпиташа је впљна да пдлази некпликп пута 
седмишнп у руралне средине у свпјпј ппщтини какп би прганизпвали рад са дјецпм у гпдини 
пред пплазак у щкплу. Мпгуће је и кприщћеое прпстпра ппдрушних щкпла, мјесних заједница и 
сл., кап и имплементација разлишитих мпдела пппут „путујућих пбданищта“ и др. 

Слажу се да су рпдитељи важни партнери у прпцесу припреме дјеце за пплазак у щкплу, те да 
их управп из тпг разлпга правпвременп треба инфпрмисати п прганизацији прпграма, кпликп 
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дугп траје, да ли се плаћа, кп ће радити са дјецпм, кпје ће садржаје дјеца усвајати, кпје 
вјещтине унапређивати и развијати, щта рпдитељи мпгу радити кпд куће, какп би дппринијели 
цјелпкупнпм развпју свпје дјеце и сл.  Упркпс пваквим станпвищтима, васпиташи нису навели 
никакве примјере укљушиваоа рпдитеља кпје реализују, или планирају реализпвати. 

Васпиташи предлажу разлишита креативна рјещеоа за бпљу имплементацију Пквирнпг закпна 
(играпнице цијелу гпдину, едукација рпдитеља, адаптација неискприщћених прпстпра, 
„мпбилне“ играпнице у руралним срединама, сарадоу са приватним пбданищтима и 
невладиним прганизацијма, укљушиваое дјеце из краћих припремних прпграма у редпвне 
групе и сл). 
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4. ГЕНЕРAЛНИ ЗAКЉУШЦИ И ПРЕППРУКЕ 
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5. ПРЕГЛЕД СТАОА ПП ППЩТИНАМА 

Преглед стаоа у 40 ппщтина, на пснпву кпјег се урадила пва анализа, даје цјелпвитији приказ 
прпблема са кпјима се супшавају лпкалне заједнице, приказ мпгућнпсти и капацитета кпји 
ппстпје у пвим заједницама, кап и приједлпге за ппвећаое бриге п дјеци предщкплскпг 
узраста. У пвпм прегледу пренесени су ставпви и мищљеоа представника лпкалних власти, кап 
и ставпви  и мищљеоа рпдитеља и васпиташа, кпји су најдиректније заинтереспвани за пву 
прпблематику. 

5.1. РЕПУБЛИКA СРПСКA: 

Министарствп прпсвјете и културе у Влади Републике Српске је, према ријешима мр Натаще 
Цвијанпвић, вищег  струшнпг  сарадника  за предщкплскп васпитаое и пбразпваое, преппзналп 
пптребу и знашај предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа за дјецу у гпдини пред пплазак у щкплу. 
Међутим, збпг недпстатка материјалних средстава, пвај прпграм јпщ увијек није билп мпгуће 
имплементирати такп да буде пбавезан и бесплатан за сву дјецу (щтп закпнпм није ни 
предвиђенп). 

Прпценат пбухваћенпсти дјеце пвпг узраста је пкп 10%, према анализама и на пснпву 
инфпрмација п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу пд нпвембра 2010. гпдине. У плану 
Министарства прпсвјете и културе Републике Српске ппстпје планпви да се ппстепенп, у 
наредне три гпдине, сва дјеца у гпдини пред пплазак у щкплу пбухвате предщкплским 
васпитаоем и пбразпваоем. Пве, 2010. гпдине планиранп је да се трпсатним прпгрампм у 
трајаоу пд три мјесеца, пбухвати једна трећина петпгпдищоака. У вези с тим, Министарствп је 
већ ппднијелп инфпрмацију на 200. сједници Владе Републике Српске пд 02.12.2010. гпдине, а 
на пснпву ое је прпизащап закљушак Владе да се задужују Министарствп финансија и 
Министарствп прпсвјете и културе да пбезбиједе средства за имплементираое „припремнпг 
предщкплскпг васпитаоа“. У преппрукама пвих министарстава Влади, тражи се да лпкалне 
заједнице направе акципне планпве за предщкплску дјецу.  

Кљушне пптещкпће и препреке у имплеметацији Пквирнпг закпна су недпстатак и 
неппремљенпст прпстпра, технишка неппремљенпст, недпстатак дидактишких материјала. 
Дпдатну тещкпћу представља разуђенпст руралних средина и лпща путна кпмуникација.  

Један пд нашина за превазилажеое пвих препрека бип би, укпликп би се прпграм прганизпвап 
у циклусима, љетнпм и зимскпм, да исти прпстпр кпристи већи брпј дјеце, те да се ангажује 
кадар са бирпа за заппслеое на пснпву угпвпра п привременим и ппвременим ппслпвима у 
трајаоу пд три мјесеца.  

Када је у питаоу кадар, не пшекују се пптещкпће, јер према ппдацима из пктпбра 2010. гпдине 
на Бирпу за заппслеое билп је 13 васпиташа са ВСС, и 88 васпиташа са ВЩС. Препреку 
представља и неппстпјаое адекватне базе ппдатака. Према оеним ријешима, пптребна је бпља 
умреженпст већ ппстпјећих предщкплских устанпва, те бпља сарадоа лпкалних заједница и 
надлежнпг Министарства. 

Ресурси за имплементацију пвпг Закпна, какп истише вищи струшни сарадник Цвијанпвић, су 
израђен Прпграм за предщкплскп васпитаое и пбразпваое у Републици Српскпј, дпбра 
педагпщка дпкументација (Радне коиге за предщкплске устанпве), Закпн п предщкплскпм 
васпитаоу, кап и ппдзакпнски акти, кпји су или пбјављени или у фази израде; дпбра пракса 
играпнишкпг прпграма, кпја је трајала деценију на прпстприма Републике Српске; ппвезанпст 
респрних министарстава и институција у оихпвпј надлежнпсти.  
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Прпграм предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа је пдпбрен пд стране Министарства а 
заједнишка језгра је оегпв саставни дип. У фази израде је и Правилник п прпграмима 
предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа. 

Према плану, Прпграм ће се реализпвати у већ ппстпјећим пбјектима предщкплских устанпва, 
приватнпм и јавнпм сектпру. Сагледава се мпгућнпст ппремаоа ппстпјећег адекватнпг  
слпбпднпг прпстпра у руралним срединама, у прпстприма ппдрушних щкпла кпје су затвпрене 
кап и у прпстпријама мјесних заједница. Разматрају се и мпгућнпсти прганизације мпбилних 
тимпва за рад са дјецпм из удаљених средина. Вищи струшни сарадник Цвијанпвић сматра да 
нема пптребе за дпдатнпм едукацијпм васпиташа, јер су пни, у пквиру студијскпг прпграма 
стекли знаоа и вјещтине за ствараое цјелпвитпг развпјнпг прпграма у групи дјеце, у пквиру 
кпјег се реализује прпграм васпитаоа и пбразпваоа дјеце у гпдини пред пплазак у щкплу. 

Квалитет прпграма пратиће Министарствп прпсвјете и културе и Републишки педагпщки завпд у 
складу са шланпм 81. Закпна п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу Републике Српске, и у 
складу са Правилникпм п щкплскпм надзпру. 

Рпдитељи у пквиру свих предщкплских прпграма, имају правп и пбавезу да буду инфпрмисани 
и укљушени у рад институција, да сарађују и буду актери у васпитаоу и пбразпваоу, щтп је у 
складу са захтјевима кпје ппставља Прпграм предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа Републике 
Српске. Рпдитељи би прије ппшетка прпграма требали дпбити инфпрмације п  знашају ранпг 
ушеоа, развити свијест п важнпсти ранпг пбразпваоа; сазнати вище п циљевима и кпристи кпје 
ће дијете имати пд ппхађаоа предщкплскпг прпграма и др. Рпдитеље је пптребнп 
инфпрмисати п  стаоу у предщкплству уппщте, кап и п загарантпваним правима дјеце на 
квалитетнп пбразпваое пд рпђеоа.  

 

5.1.1. БAОA ЛУКA 

Баоа Лука је велики културни, пплитишки и наушни центар у кпјем, према прпцјенама живи пкп 
250.000 станпвника, а велики брпј младих људи пстаје да живи у опј. Према ппдацима кпје је 
изнијела Љубинка Драгпјевић, сампсталнi струшнi сарадниk у Пдјељеоу за друщтвене 
дјелатнпсти у Баоа Луци, пкп 100. 000 грађана је дпселилп у град, а мнпги пд оих имају 
ппрпдице и малу дјецу, па је пптреба за брпјем пбданищта ппрасла. У плану је изградоа пет 
пбданищта, једнпг у центру Баоа Луке, а псталих у приградским ппщтинама, щтп зависи пд 
прилива финанцијских средстава. Вище пд 1/3 дјеце предщкплскпг узраста у Републици Српскпј 
је у Баоа Луци. Екпнпмска цијена бправка за једнп дијете у пбданищту је 400 КМ, а 
максимални изнпс партиципације је 165 КМ. Треће и шетвртп дијете из ппрпдице је пслпбпђенп 
плаћаоа. У тпку је правнп регулисаое статуса приватних пбданищта и играпница, и 
изналажеое мпдалитета приватнп-јавнпг партнерства. „Приватна пракса је закпнски 
регулисана и легализпван је пблик дјелатнпсти и треба времена да се приватна пбданищта 
развију и да евалуира оихпва дјелатнпст“, каже сарадник Драгпјевић.  

Према ппдацима са кпјима распплажу у Oпщтини, ппстпји пкп 1000 дп 1500 дјеце кпја шекају на 
упис у први разред пснпвне щкпле. Пкп петине те пппулације се укљуши у предщкплскп 
васпитаое и пбразпваое у трајаоу пд три сата, тпкпм три мјесеца. Истише да у Oпщини „не 
мпгу  гпвприти п имплементацији Оквирнпг закпна, јер ентитет има надлежнпст над 
пбразпваоем, тиме Оквирни закпн не пбавезује, пн даје смернице. Ентитети задржавају 
свпј степен сампсталнпсти и аутпнпмије“. 

Лпкална заједница, кап псниваш предщкплске устанпве (у Баоа Луци је тп Центар за 
предщкплскп васпитаое и пбразпваое) има пбавезе пдређене Закпнпм (издвајаое средстава 
за пдржаваое пбданищта и плате заппсленима), дпк прпграме васпитнп-пбразпвнпг рада и 
укљушиваое дјеце у предщкплскп васпитаое и пбразпваое, према навпдима сарадникa 
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Драгпјевић, пдређује надлежнп Министарствп. У ппщтини разматрају мпгућнпсти за пбухват 
све дјеце, али јпщ увијек нема кпнкретнијих планпва јер, „пп систему пренпса надлежнпсти, 
планпви треба да крену из Министарства“.  

Један пд кљушних прпблема је тај щтп дјеца из руралних ппдрушја нису пбухваћена никаквим 
прпгрампм, ппсебнп збпг велике удаљенпсти пд пбданищта и щкпла, па је мпгуће да управп 
збпг тпга нека дјеца неће бити укључена у пвај прпграм. У ппщтини сматрају да је пптребнп 
пппуларизпвати знашај укљушиваоа дјеце у пбданищте и вище инфпрмисати јавнпст п услпвима 
укљушеоа дјеце у трпмјесешне прпграме предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа. 

Представница Oпщтине навпди низ кпристи кпје пд предщкплских прпграма имају дјеца, 
ппрпдице и заједница у цјелини, кап щтп су: бпља спцијализација дјеце, једнак старт и щансе 
за успјех, лакще пдвајаое пд рпдитеља, дисциплина и ппщтиваое правила. Једна пд преднпсти 
за лпкалну заједницу је щтп би „заједница дпбила бпље, демпкратичније грађане кпји би 
касније пптппмпгли развпј заједнице“.  

Рпдитељи шија дјеца ппхађају пбданищте 

Присутни рпдитељи, оих укупнп 11, су самп дпнекле инфпрмисани п Пквирнпм закпну п 
предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу и тп путем медија. Сви сматрају да би дјеца требала 
ппхађати пбданищте, и тп не самп једну негп вище гпдина, и да је тп јакп важнп за адекватан 
развпј детета. Оихпв став је да за сву дјецу петпгпдищоаке „држава треба да пбезбиједи 
бесплатан прпграм  усклађен са Уставпм БиХ“. „Пптребнп је укључиту сву, нарпчитп дјецу 
из спцијалнп угрпжених ппрпдица“, сматрају рпдитељи наглащавајући да ппстпје велике 
разлике међу дјецпм кпја су ищла у пбданищте и пна кпја нису, щтп је шестп видљивп у даљем 
щкплпваоу. 

Већина рпдитеља није инфпрмисана п тпме  какп се Закпн прпвпди у оихпвпј ппщини. 
Изнпсили су искуства из неких баоалушких пбданищта кпја су прганизпвала „играпнишки 
прпграм“ у гпдини пред пплазак у щкплу, у трајаоу пд три мјесеца. Тај прпграм је на ппшетку 
бип бесплатан, а сада и рпдитељи партиципирају у оегпвпм финансираоу. Такпђе знају да је 
сваке гпдине све маое и маое дјеце у „играпнишкпм прпграму“ управп из разлпга щтп га 
рпдитељи финансирају. Неки су сматрали да су забавищне групе (трају тпкпм цијеле гпдине у 
ппслијеппдневним сатима пд 16 дп 19 шаспва и намијеоене су дјеци предщкплскпг узраста) 
прпграм у кпме се дјеца припремају за щкплу.  

Рпдитељи предлажу разлишита рјещеоа. Када је у питаоу финансираое сматрају да дип треба 
да снпси држава, дип ентитет, дип лпкална заједница. Према оихпвпм мищљеоу треба 
пмпгућити лакщу регистрацију приватних пбданищта кпје би држава субвенципнирала, бар у 
раду са петпгпдишоацима „јер није реалнп да ће држава направити пбданиште у малпј 
ппштини, а акп се пмпгући приватнику, пн тп мпже лакше урадити“. 

Према оихпвпм мищљеоу, прије ппласка у щкплу дјеца би требала: „да се спцијализирају, да 
науче кпмуницирати и ппнашати се у групи, да се науче дружити. Треба радити на тпме да 
дјеца крпз игру и дружеое нештп ствпре, науче. Дјеца крпз кретаое и ппкрет мпгу научити 
мнпгп тпга. Да се дијете крпз игре развија и да се не пптерећује „великим темама“.  

Сматрају да би и рпдитељи требали бити укљушени у реализацију прпграма, те да је и оима 
пптребна дпдатна едукација. 

Васпиташи 
Сви присутни васпиташи уппзнати су са Пквирним закпнпм п пбавезнпм предщкплскпм 
васпитаоу и пбразпваоу. Кап представница синдиката, једна васпиташица je имала  прилику да 
ушествује у јавним расправама прганизпваним ппвпдпм израде Закпна п предщкплскпм 
васпитаоу и пбразпваоу Републике Српске. Већ тада је билп назнака да ће се прганизпвати 
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пбавезнп предщкплскп васпитаое и пбразпваое у гпдини пред пплазак у щкплу, а сада је тп 
пбавезнп. Сви се слажу да је тп пптребнп, али пна сматра да ппстпје пдређене нејаснпће: 
“Оквирни закпн каже да је пбавезнп у гпдини пред пплазак у шкплу, а наш Закпн каже да 
ентитет мпже да прганизује за дјецу у гпдини пред пплазак у шкплу прпграм у трајаоу пд 
три мјесеца“. Представница синдиката такпђе изражава сумоу п усклађенпсти Пквирнпг 
закпна п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу са Уставпм. 

Васпиташи имају дпста, какп истишу, ппзитивнпг искуства у прганизпваоу трпсатнпг бправка 
дјеце у пбданищтима, у кпјем је дп сада билп укљушенп пкп 350-400 дјеце са ппдрушја у кпјима 
не ппстпје предщкплске устанпве. Укпликп су се дјеца јавила са пптребпм за припремни 
прпграм, Центар је прганизпвап васпитне групе на пним лпкалитетима гдје је дјеци најближа 
пснпвна щкпла. Пве гпдине ппстпји намјера да се ппкрене трпсатни пбухват дјеце 
предщкплским васпитаоем и пбразпваоем у руралним ппдрушјима, али не вјерују да ће бити 
прганизпван пбухват све дјеце. Наглащавају знашај финансираоа и примјер „играпнишкпг 
прпграма“ кпји је бип бесплатан у перипду пд 1999-2007. гпдине и тада су све групе биле 
пппуоене. Када је финансираое престалп, брпј дјеце се вище негп знашајнп смаоип. 

Васпиташи сматрају да би држава или лпкална заједница требале финансијски да ппдрже 
рпдитеље са најмаое 80% удјела у финансираоу, а да сваки рпдитељ партиципира са највище 
20% средстава пд укупнпг изнпса цијене бправка дјеце. Сматрају да је пптребнп направити 
категпризацију рпдитељских патриципација, едукпвати рпдитеље п пптреби и знашају 
предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа и уппзнати их са закпнским пбавезама.  

Васпиташи  сматрају да је „ предшкплскп васпитаое и пбразпваое мјера пппулаципне пплитике и 
да мпра бити брига друштва“. Наглащавају да све мпгућнпсти и ресурси нису дпвпљнп ни 
адекватнп искприщћени и да би се мнпги прпстпри мпгли искпристити за пбухват већег брпја дјеце, 
ппсебнп у граду гдје тих капацитета има, али и у селу. Наглащавају и тп да  питаое бриге п 
предщкплскпј дјеци превазилази самп расправу п пбданищтима, негп да се пднпси и на ствараое 
пкружеоа у заједници за малу дјецу, игралищта и других ресурса кпјих је све маое. 

 

5.1.2.  БИЈЕЉИНA 

Бијељина је град и средищте истпимене ппщтине са пкп 150.000 станпвника. 

На ппдрушју ппщтине Бијељина није ппшела имплементација Пквирнпг закпна за предщкплскп 
васпитаое и пбразпваое, јер према ппстпјећим закпнима у Републици Српскпј  јпщ увијек није 
предвиђенп пбавезнп предщкплскп васпитаое и пбразпваое у гпдину пред пплазак у щкплу. 
На нивпу Oпщтине, према ријешима Наде Бабић, струшнпг  сарадника за друщтвене дјелатнпсти, 
стварају се услпви за имплементацију пвпг Закпна и пшекује се самп ппдрщка пд стране 
Министарства. Направљен је Aкципни план за перипд пд 2010. дп 2015. гпдине, кпјим се 
планира и прпведба закпна, а ускпрп би требалп да се крене са реализацијпм. Пвим планпм се 
предвиђа 100% пбухват дјеце. Кљушне пптещкпће при реализацији прпграма, према прпцјени 
сарадника Бабић, би мпгле бити неријещена питаоа инфраструктуре и недпстак финансијских 
средстава. Такпђе сматра да у граду Бијељини ппстпје кадрпвске и прпстпрне претппставке, 
дпк у руралним срединама треба искпритити вищак щкплскпг прпстпра, а неуппслени струшни 
кадар би требалп ангажпвати на пвпм прпграму.  

У Oпщтини брину и п дјеца из угрпжених група, такп да у Јаои двије групе дјеце (53 дјеце) 
бесплатнп бправе у пбданищтима за кпје лпкална заједница пбезбјеђује средства.  

Ппщтина планира да се прпграм реализује у јавним и приватним пбданищтима. У Двпрпвима је 
ппремљен прпстпр капацитета за 70-ерп дјеце, кпји је, приликпм ппсљедоих ппплава, у 
пдређенпј мјери девастиран.  
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Временски перипд предвиђен за прпвпђеое прпграма (150 сати), пп мищљеоу сарадниka 
Бабић, вепма је кратак и требап би трајати цијелу щкплску гпдину. Такпђе сматра да би 
рпдитељи требали бити укљушени у цијели прпцес припреме дјеце за пплазак у щкплу и да их 
треба детаљнп инфпрмисати и уппзнати са прпгрампм.  

У Бијељини ппстпји пптреба и тендеција за птвараоем нпвих пбданищта. Екпнпмска цијена 
бправка у пбданищту није пдређена, а рпдитељи плаћају 160 КМ у јавним пбданищтима, а у 
приватним пд 140 КМ дп 240 КМ. Субвенција ппстпји у државнпм пбданищту: сампхрани 
рпдитељи плаћају пп 120 КМ, акп је двпје дјеце у истпм пбданищту цијена је за 10% маоа, за 3 
и вище дјеце цијена је 20% маоа.  

Рпдитељи шија дјеца ппхађају пбданищте 

Сви присутни рпдитељи, оих укупнп 6, инфпрмације п Пквирнпм закпну п предщкплскпм 
васпитаоу и пбразпваоу дпбили су путем медија. Једнпгласнп ппдржавају пвај Закпн јер 
сматрају да ће накпн припреме дјеца бити знатнп спремнија за щкплски прпграм. Немају ташне 
ппдатке да ли се пвај прпграм прпвпди у Бијељини, иакп већина оих претппставља да тп јпщ 
није заживјелп у оихпвпј ппщтини, а главни разлпг је, према оихпвим ријешима, неппстпјаое 
адекватнпг закпна, недпстатак нпвшаних средстава и прпстпра за рад са дјецпм пвпг узраста. 
Такпђе немају сазнаоа п ппстпјаоу билп каквих планпва у Oпщтини у вези са реализацијпм 
прпграма за пбавезнп предщкплскп васпитаое и пбразпваое у гпдини пред пплазак у щкплу. 
Сматрају да би рпдитељи мпгли дати свпј дппринпс пвпм прпграму, фпрмираоем иницијативе 
грађана, кпја би пд власти тражила да се Пквирни закпн прпвпди щтп дпсљедније и 
квалитетније.  

Прије ппшетка прпграма, рпдитељи би требали имати сљедеће инфпрмације: кпји су циљеви и 
задаци пвпг плана и прпграма; у  кпјем перипду би дјеца требала пбавезнп ппхађати пвај 
прпграм; да ли ће дјеца бити пцјеоивана и на кпји нашин; да ли ће бити пбезбијеђен превпз за 
дјецу и да ли ће се плаћати. Најбпље вријеме за ппшетак прпграма, пп оихпвпм мищљеоу, је 
три дп щест мјесеци пред пплазак у щкплу или цијелу гпдину прије ппласка у щкплу. 

Рпдитељи сматрају да је важнп за дјецу да прије ппласка у щкплу науше и развију сљедеће: 
радне навике, спцијалне вјещтине, да се прилагпде на пдвајаое пд ппрпдице, да се науше 
правилима п лишнпј хигијени, какп да кпристе прибпр и сл.  Квалитет пвпг прпграма би се 
пгледап у тпме щтп би „имали сампсталнп, за шкплу спремнп и испуоенп дијете“. 
Укљушиваое рпдитеља је пптребнп и тп, пп пријелпгу рпдитеља, крпз креативне радипнице за 
оих и дјецу.   

Кпд куће, рпдитељи уше свпју дјецу креативним игрицама, усвајаоу радних навика, а крпз 
шитаое сликпвница развијају оихпву мащту. Пбразпвним властима би хтјели ппрушити да се у 
пквиру Закпна Републике Српске нагласи да дјеца мпрају,  а не да мпгу  ппхађати прпграм за 
предщкплскп васпитаое и пбразпваое, кап и да је пптребнп пбезбиједити финансијска 
средства и прпстпр за сву дјецу какп би се прпграм квалитетније имплементирап.   

Васпиташи 

Васпиташи кпји раде са дјецпм кпја су узрастпм у гпдини пред пплазак у щкплу, већ су уппзнати 
са Пквирним закпнпм, а инфпрмацију су дпбили из разгпвпра са ппзнаницима, кплегама, из 
службених нпвина, те директним укљушиваоем у јавне расправе прије дпнпщеоа Закпна п 
предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу у Републици Српскпј. Ппдржавају пвај прпграм и 
сматрају га пптребним јер дппринпси бпљпј спцијализацији дјеце прије ппласка у щкплу, бпљпј 
адаптацији, ппмаже дјеци да усвпје пснпвна правила ппнащаоа, развијају пажоу и 
кпнцентрацију и стварају радне навике.  
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Васпиташи навпде да се пвај Закпн на ппдрушју ппщтине Бјељина не прпвпди. У пбданищте иду 
дјеца кпја су и дп сада ищла и у кпјима васпиташи раде пп раније дпнесеним планпвима и 
прпграмима. Разлпзи за пваквп стаое су пдредбе у Закпну Републике Српске кпје не пбавезују 
сву дјецу да ппхађају предщкплске устанпве у гпдини пред пплазак у щкплу, већ ту пдлуку 
пстављају рпдитељима кап птвпрену мпгућнпст избпра. Предлажу да се у закпну ријеш „мпже“ 
замијени са „пбавезнп“ предщкплскп васпитаое и пбразпваое.  

У пвпм тренутку, према оихпвим сазнаоима, Oпщтина ппмаже реализацију пвпг прпграма на 
тај нашин щтп васпиташи из Бијељине пдлазе у руралне средине и раде  са дјецпм 
предщкплскпг узраста. Брине их недпстатак прпстпра у сепским срединама, кап и „птппр 
рпдитеља према пбавезама“. Пптребна им је пбука п специфишнпсти пвпг прпграма, кап и п 
планираоу садржаја. 

Сматрају да би  квалитетан прпграм требап пмпгућити сљедеће: адекватан прпстпр испуоен 
мнпщтвпм играшака, дидактишкпг материјала, заппслити дпбрп едукпван кадар. Квалитетна 
прпведба прпграма би дппринијела уважаваоу дјешјих пптреба и интереспваоа, ппщтиваоу 
свих аспекта дјешјег развпја, не фпрсирајући дјецу да шитају и пищу прије ппласка у щкплу, јер 
„пбданишта не би требала бити шкпле“. У израду прпграма треба да буду укљушена струшна 
лица из пбласти предщкплства. Наглащавају да је вепма битнп да се и рпдитељи бпље уппзнају 
са пвим прпгрампм: кпликп траје, када ппшиое, кпје би садржаје дјеца ушила и сл., а пптребне 
инфпрмације би дпбили путем медија, едукативних радипница, јавних расправа и директнпг 
ушещћа у раду пбданищта или щкпле.  

У свпм раду васпиташи настпје да припреме дјецу за пплазак у щкплу, впдећи при тпм рашуна п 
свим аспектима развпја дјеце, крпз спцијализацију, ствараое навика кпд дјеце и усвајаоем 
пснпвних правила ппнащаоа.   

Пбразпвним властима ппрушују да је неппхпднп да пбезбиједе средства за реализацију пвпг 
прпграма, да се залажу за предщкплскп васпитаое и пбразпваое кап важну карику  у 
цјелпкупнпм пбразпвнпм систему и да је пптребнп иницирати прпмјене у закпнима Републике 
Српске. 

Други прпграми: Пбданищте „Шика Јпва“ у сарадои са CARITASOM прганизпвап је пилпт 
прпјекат за спцијализацију и припрему дјеце за щкплу, крпз кпји је реализирап прпграм кап 
50x3 =150 сати. 

 

5.1.3.  БИЛЕЋA 

Ппщтина Билећа, према прпцјенама, има укупнп 15.000 станпвника, пд кпјих 9.000 живи у 
граду Пбухват дјеце предщкплским васпитаоем и пбразпваоем у гпдини пред пплазак у 
щкплу, на ппдрушју ппщтине Билећа, реализује се пд 2009. гпдине. Пп ријешима Миливпја 
Радпванпвића, сампсталнпг сарадника за културу, предщкплскп и щкплскп пбразпваое, пвим 
прпгрампм је пбухваћенп 70% дјеце пвпг узраста на нивпу ппщтине. Прпграм је припремљен пд 
стране Министарства прпсвјете и културе Републике Српске, Прпсвјетнп-педагпщкпг завпда 
Републике Српске, пбданищта „Будућнпст“ и надлежних пргана ппщтине Билећа. Настпје да 
пвим прпгрампм пбухвате сву дјецу, али имају пптещкпће финансијске прирпде, виспк степен 
сирпмащтва и незаппсленпсти, кап и недпвпљнп развијене сепске средине. Планпви и идеје за 
квалитетнију реализацију прпграма, на нивпу ппщтине, ппстпје, а не изпстаје ни ппдрщка 
Министарства прпсвјете и културе Републике Српске. Ппстпје и ресурси, и капацитети, нп,  у 
пвпм тренутку пптребна је и ппдрщка других дпнатпра. Прпстпр и ппрема, према мищљеоу 
сампсталнпг сарадника за културу, предщкплскп и щкплскп пбразпваое, задпвпљавају пптребе 
за успјещну реализацију прпграма. Васпиташи су пбушени, а дпдатна едукација је увијек дпбрп 
дпщла. Пшекиваоа су да ће ускпрп бити пбухваћена сва дјеца у гпдини пред пплазак у щкплу, а 
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нарпшитп је планиранп укљушиваое дјеце из спцијалнп депривираних категприја, кап и дјеце са 
ппсебним пптребама.  

Квалитет рада, сматра сампстални сарадник Радпванпвић, требап би се пратити пд стране 
надлежних пспба из пбданищта, кпје би уједнп радиле и мпнитпринг. Рпдитељи би такпђе 
требали пратити рад устанпве и били би максималнп укљушени у тај рад. Рпдитеље, такпђе, 
треба благпвременп инфпрмисати п свим ппјединпстима у вези са припремним прпгрампм за 
щкплу. 

Екпнпмски аспект реализације прпграма је нещтп щтп највище забриоава представника 
Oпщтине. Екпнпмска цијена бправка у пбданищту је „велика“. Рпдитељи плаћају самп 20% 
цијене или 60 КМ за цјелпдневни бправак, и 50 КМ за пплудневни бправак. У Oпщтини имају 
субвенције за дјецу из спцијалних категприја, а за угрпжене групе планирана је ппмпћ из 
бучета спцијалне защтите.  

Рпдитељи шија дјеца ппхађају пбданищте 

Већи дип рпдитеља, оих щест пд присутних псам, уппзнат је са Пквирним закпнпм, а сагласни 
су да сва дјеца треба да ппхађају пбданищте, или неки припремни прпграм, прије ппласка у 
щкплу. Инфпрмацију п пвпм Закпну дпбили су путем медија, пд васпиташа у пбданищту или пд 
ппзнаника. Такпђе су уппзнати са ппдаткпм да Oпщтина планира ппдржати реализацију пвпг 
прпграма. Сматрају да је најппвпљније вријеме за ппшетак прпграма прпљеће, збпг ппвпљних 
временских прилика.  

Пд устанпве, у кпјпј бправе оихпва дјеца, пшекују да је угпдна, тппла, да има пптребна 
ппмагала за игру и ушеое, а пд васпиташа да је „дпбар“. Рпдитељи сматрају да свакп дијете има 
правп на квалитетнп пбразпваое, а већина рпдитеља мисли да би оихпва дјеца, прије ппласка 
у щкплу, требала бити спремна за шитое и писаое, щтп би, пп оима, знашилп да су спремни за 
щкплу. Желе да се укљуше у пвај прпграм и да, на свпј нашин, дају дппринпс.  

Скпрп никп не пpeдузима ппсебне активнпсти припреме дјетета за пплазак у щкплу (кпд куће), 
јер у већини слушајева тп раде оихпва старија дјеца (браћа и сестре), а истп тп пшекују и пд 
васпиташа. Самп два рпдитеља сматрају да им је пптребна струшна ппмпћ.  

Оихпва преппрука пбразпвним властима је да дјеца пплазе у щкплу са наврщених седам 
гпдина. 

Васпиташи 

Васпиташи, кпји раде у јавнпм пбданищту у Билећи, оих щест, већ су уппзнати са Пквирним 
закпнпм п предщкплству, јер већ раде према оегпвим пдредбама, али у скраћенпј верзији. 
Једнпгласнп ппдржавају пву пдлуку, наглащавајући да је свим пбданищтима пптребна 
финансијска ппдрщка пд стране надлежних пргана. Пвај закпн се примјеоује у оихпвпј 
заједници. Имају и планпве на пснпву кпјих прганизују свпј рад, кап и свпје приједлпге за јпщ 
квалитетнију имплементацију прпграма, те истишу пптребу инфпрмисаоа јавнпсти путем 
медија п пвпм прпграму, какп би се нагласила оегпва важнпст. Брине их финансираое 
прпграма.  

Васпиташи желе квалитетан прпграм кпји би ппмпгап дјеци да щтп спремнија ппђу у щкплу. У 
оихпвпј средини нема слишних прпграма и васпитних устанпва, а укпликп би и ппстпјали, радп 
би их ппдржали.  

Пбразпвним властима ппрушују да ппмпгну све васпитнп пбразпвне устанпве крпз „разне 
видпве ппмпћи“. Закпн у Републици Српскпј не налаже да је бправак у пбданищту или у 
припремнпм прпграму пбавезан, а билп би дпбрп када би Министарствп прпсвјете и културе 
билп у прилици да финансијски ппдржи бправак дјеце бар једну щкплску гпдини прије ппласка 
у щкплу. Већина васпиташa не ппдржава деветпгпдищое пснпвнп пбразпваое.  



35 

 

5.1.4. ДЕРВЕНТA 

Дервента је ппщтина у кпјпј, према прпцјенама, живи пкп 43.000 станпвника. Теритирија 
ппщтине је ппдијељена на 30 мјесних заједница, пд кпјих су 4 градске, а пстале су сепске. 

Према ппдацима са кпјима распплаже Биљана Ђурас, представник Oпщтине Дервента, 
Пквирни закпн п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу, ппзнат је самп у пснпвним 
пдредбама, али јпщ увијек није заживип ни у Дервенти, кап ни у ентитету. Ппщтина јпщ увијек 
нема кпнкретне планпве пп питаоу пвпг прпграма и није предвиђен свеукупни пбухват дјеце. 
Кљушне пптещкпће су финансијске прирпде, а главна идеја је већи ангажман државних 
институција у вези са реализацијпм прпграма, јер Oпщтина не ппсједује ресурсе за 
имплементацију пвпг закпна. У ппшетнпј фази су препремне активнпсти за ппшетак прпграма, 
кпје су предвиђене Стратегијпм развпја Oпщтине Дервента. Забринутпст ппстпји за питаое 
дпщкплпваоа уппсленика, ташније кп ће финансирати ту пбуку. Према ппстпјећем Закпну, 
тренутни уппсленици су защтићени јпщ шетири гпдине пп питаоу дпщкплпваоа. Питаое 
недпстатка прпстпра за предщкплскп васпитаое и пбразпваое сматра се највећим прпблемпм. 
Представник Oпщтине, Биљана Ђурас, сумоа да ће рпдитељи ппказати интерес за ушещће у 
прпграму, кап и у евалуацији истпг.  

Екпнпмска цијена пбданищта у Дервенти је 350 КМ, а рпдитељи плаћају 120 КМ пд те цијене. 
Субвенције се пднпсе на ппрпдице кпје имају двпје или вище дјеце у пбданищту, и тп изнпси 
10% пд укупне суме.  

Aлтернативни прпграми:  

Ппстпји „Дјешија мащтапница“ у склппу библиптеке кпја дјелује при пбданищту.  

Рпдитељи дјеце кпја ппхађају пбданищте 

Један брпј испитаних рпдитеља има инфпрмацију п Пквирнпм закпну кпју су дпбили путем 
медија, дпк неки уппщте нису шули нищта у вези са истим. Сви сматрају да је оегпва 
имплементација пптребна, али сумоају у оегпву прпведбу збпг неиспуоеоа пптребних 
предуслпва. Немају дпвпљнп сазнаоа какп се прпвпди на ппдрушју ппщтине Дервента, али на 
пснпву ппдатака кпје имају сматрају да је тп недпвпљнп и неквалитетнп. Нису сва дјеца 
пбухваћена предщкплским васпитаоем и пбразпваоем и сматрају да је главни разлпг за тп 
недпстатак материјалних средстава, кап и неинфпрмисанпст рпдитеља. Нису уппзнати да ли у 
Oпщтини ппстпје билп какви планпви за реализацију пвпг прпграма, псим да је у тпку 
пбнављаое старпг дијела јаслица. Вјерују да би приватна пбданищта мпгла ппнудити 
квалитетан прпграм и услуге.  

Истишу пптребу за щтп скпријим ппшеткпм прпвпђеоа прпграма, за щта је пптребнп претхпднп 
пбезбиједити квалитетне предуслпве за оегпвп извпђеое. Припритетним сматрају 
инфпрмације п едукативнпј функцији прпграма, пбезбијеђен квалитет рада у склппу устанпве, 
струшнпст заппсленика, кап и ппстпјаое дпбрих здравственп-хигијенских услпва у сампј 
устанпви. Пшекују да ће дјеца, захваљујући пвпм прпграму, фпрмирати пснпвне живптне 
навике, унаприједити степен спцијализације, те мисле да ће накпн тпга рад са дјецпм, када 
крену у щкплу, бити мнпгп лакщи.  

Сви рпдитељи сматрају да би се требали укљушити у пвај прпграм и тп крпз разне радипнице за 
дјецу и рпдитеље, кап и оихпвим директиним ушещћем у тпку реализације рада са дјецпм.  

Ппрушују пбразпвним властима да ппбпљщају материјалне услпве, да се прпнађе рјещеое за 
превпз дјеце из удаљенијих ппдрушја и да утврде нашине какп би рпдитељи мпгли вище 
сарађивати са васпиташима. 
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Васпиташи 

Присутни васпиташи, оих щест, те двије медицинске сестре, уппзнати су са Пквирним закпнпм 
п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу. Сматрају да се Закпн треба дпрађивати такп да се 
јасније прецизира брпј дјеце у групи, раднп вријеме за заппсленике, разјасни питаое 
дпщкплпваоа и сл. Мищљеоа су да је нпви Закпн васпиташима нанип вище щтете негп кпристи, 
јер су неки васпиташи, збпг увпђеоа деветпгпдищоег пснпвнпг пбразпваоа, расппређени да 
раде у јаслишким, умјестп у пбданищним групама дјеце. Увпђеое пбавезнпг предщкплскпг 
прпграма би пружилп прилику тим васпиташима да се ппнпвп врате раду са дјецпм 
предщкплскпг узраста.  

Васпиташи сматрају да се Пквирни закпн дпсљеднп не прпвпди у Републици Српскпј, а самим 
тим ни у ппщтини Дервента. Разлпг за таквп стаое је, пп оихпвпм мищљеоу, првенственп 
недпстатак финансијских средстава, кап и недпвпљна инфпрмисанпст рпдитеља. За кпнкретне 
планпве у Oпщтини нису шули. Сугерищу да са дјецпм, пред пплазак у щкплу, требају радити 
искљушивп васпиташи, те да би рад са оима требалп псмислити у виду играпница у трајаоу пд 
шетири сата, щтп ппдразумијева пптребу да се пбезбиједи прпстпр за прихват дјеце, адекватан 
струшни кадар, кап и пптреба за већим улагаоем у пбласти предщкплства. Присутне васпиташе 
не брине рад са дјецпм у гпдини пред пплазак у щкплу, јер су пбушени за рад са тим узрастпм, и 
сматрају да нема пптребе за дпдатнпм едукацијпм.  

Рпдитеље треба уппзнати са прпгрампм, а инфпрмације кпје ће рпдитељи дпбити, требају да 
прпизађу из важећих закпна. Сматрају да би ушещће рпдитеља у раду са дјецпм, кап асистената 
или вплпнтера, билп вепма кприснп за све. Изражавају забринитпст збпг предвиђене краткпће 
бправка дјеце у предщкплскпј устанпви. 

Дпбра припрема дјеце за пплазак у щкплу знаши да су дјеца спцип-емпципналнп спремна за 
дпдатне пбавезе. 

 

5.1.5. ДПБПЈ 

Дпбпј је административни и сапбраћајни центар регипна, кпји сашиоава 89 насељених мјеста, 
фпрмираних у 73 мјесне заједнице, са приближнп 80.000 станпвника, пд шега у сампм граду 
35.000. 

На ппдрушју ппщтине Дпбпј, према сазнаоима Гпрдане Перић, струшнoг сарадникa из пбласти 
пбразпваоа, науке, инфпрматике и културе, у пвпм мпменту нема кпнкретних планпва ни 
мпгућнпсти за имплементацију Пквирнпг закпна за предщкплскп васпитаое и пбразпваое. 
Реализација прпграма за пбавезнп предщкплскп васпитаое и пбразпваое претппставља и 
пдређене финансијске трпщкпве, кпје Oпщтина није у прилици пбезбиједити. У тпку је 
изградоа трећег јавнпг пбданищта, али нема дпвпљнп средстава за пбуку васпиташа. Сматра да 
би се пд пвпг прпграма мпгли пшекивати ппзитивни ефекти кпји би се најбпље видјели пнда 
када би дјеца ппщла у први разред пснпвне щкпле.  

Рпдитељи би требали дпбити све пптребне инфпрмације у вези са прпгрампм и тп углавнпм 
путем медија.  

Квалитетан прпграм, пп мищљеоу струшнпг сарадника Перић, ппдразумијева дпбрп ппремљен 
прпстпр, кап и прилагпђен план и прпграм рада кпји би били у кпрелацији са пним щтп ће 
дјеца ушити у првпм разреду, а за щта би се припремили управп у припремнпм прпграму. 
Вепма је битнп пбезбиједити прпстпр за пвај прпграм у руралним срединама, гдје пбданищта 
уппщте не ппстпје.  

Највище је забриоава немпгућнпст имплементације пвпг Закпна. Цијена бправка за једнп 
дијете у пбданищту је 130 КМ, субвенција нема.  
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Aлтернативни прпграм: Центар за дневни бправак дјеце са ппсебним пптребама. 
Центар финансијски ппдржава Влада СAД путем USAID-а, и Save the Children у сарадои са 
дпбпјским Удружеоем грађана "Тппер".  

Рпдитељи шија дјеца ппхађају пбданищте 

Пквирни закпн п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу, ппзнат је већини присутних рпдитеља, 
оих укупнп щест, а инфпрмацију су дпбили углавнпм путем медија. Сви сматрају да је тп вепма 
ппзитивна пдлука, јер је дјеци прије ппласка у щкплу пптребна спцијализација, али су вепма 
скептишни пп питаоу оегпве реализације. Рпдитељи не знају какп се 3акпн имплементира на 
ппдрушју ппщтине Дпбпј, али оихпв утисак је да је све щтп је дп сада урађенп, у тпм ппгледу, 
недпвпљнп. Пбданищта ппхађају самп дјеца шији рпдитељи имају дпвпљнп средстава за оегпвп 
финансираое. Мисле да у Oпщтини не ппстпје никакви планпви за реализацију прпграма. Увјерени 
су да је финансираое  главна пптещкпћа. Пнп щтп би рпдитељи требали пpeдузети у вези пвпг 
3акпна је да утишу на тп да се ријеш „мпже“ замијени са „мпра“ и тек тада би држава  мпрала 
пбезбиједити средства за прпграм кпји ће припремити сву дјецу за пплазак у щкплу. За сада 
рпдитељи самп пшекују да се 3акпн усвпји, кпји ће оихпва Oпщтина имплементирати у складу са 
свпјим мпгућнпстима. За већину рпдитеља упитна је зрелпст 6-гпдищоака за пплазак у щкплу, кап 
и да се 5-гпдищоаци припремају за пплазак у щкплу, јер мисле да је за дјецу безбплнији пплазак у 
щкплу са наврщених 7 гпдина.  

Предлажу да се, гдје гпд ппстпји пснпвна щкпла, у истим прпстпријама птвпре и пбданищне 
групе кпје би биле или бесплатне, или уз минималнп плаћаое пд стране рпдитеља.  

Ппрушују пбразпвним властима да је Пквирни закпн, пп оихпвпм мищљеоу ппзитиван, 
дпбрпдпщап и да је пптребнп урадити све какп би се пбезбиједили услпви за оегпву 
имплементацију. 

Васпиташи 

Сви присутни васпиташи, оих укупнп щест, уппзнати су са Пквирним закпнпм за предщкплскп 
васпитаое и пбразпваое и већина оих је дпбила инфпрмацију на раднпм мјесту, пд стране 
директпра или приликпм ппсјете надзпрника. Сви су сагласни да је имплементација 3акпна 
пптребна, али уз цјелпкупну ппдрщку државних институција и цијелпг система.  

У ппщтини Дпбпј самп 10% предщкплске дјеце бправи у пбданищту, а главни разлпг за ниску 
стппу пбухваћенпсти је незаппсленпст рпдитеља и неимаое финансијских средстава. 
Евидентнп је да рпдитељи шија дјеца бправе у вртићу, виде напредак у развпју дјеце, щтп је 
резултат васпитнпг и пбразпвнпг утицаја пбданищта.  

У Републици Српскпј је, према оихпвим ппдацима, кпмплетна финансијска ппмпћ сведена на 
ппщтине и рпдитељи немају никакве плакщице пкп плаћаоа пбданищта. Предлажу да се у 
3акпн унесе ставка п пбавезнпм брпју сати за предщкплскп васпитаое и пбразпваое, щтп би 
инициралп прпмјену у Уставу, гдје се навпди да је држава дужна финансирати пснпвнп 
пбразпваое, али није и предщкплскп васпитаое и пбразпваое.  

Сматрају да је битнп инфпрмисати рпдитеље и укљушити их у реализацију прпграма, какп у 
градским такп и у руралним ппдрушјима. П важнпсти васпитаоа и пбразпваоа у предщкплскпм 
перипду за цјелпкупни развпј дјетета, рпдитеље би требалп уппзнати јпщ у првпј гпдини 
дјететпва живпта. Радипнице за рпдитеље би биле пдлишна прилика за инфпрмисаое и 
едукацију рпдитеља.  
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5.1.6. ФПШA 

Ппщтину Фпша шини 95 насељених мјеста прганизпваних у 22 мјесне заједнице. Према 
распплпживим ппдацима, на ппдрушју ппщтине живи пкп 25.000 станпвника. 

У ппсљедоих некпликп гпдина, према званишним ппдацима Oпщтине, прирпдни приращтај је у 
кпнстантнпм паду, а у ппсљедое три гпдине брпј умрлих је већи пд брпја рпђених, па је 
забиљежена негативна стппа прирпднпг приращтаја. Прпсјешна стппа прирпднпг приращтаја у 
ппсљедое три гпдине, изнпсила је -2,39%, знатнп је исппд стппе прирпднпг приращтаја у 
Републици Српскпј. 

На велики брпј питаоа, кпја се тишу имплементације Пквирнпг закпна п предщкплскпм васпитаоу 
и пбразпваоу,  пдгпвпре је дала Дпбрица Радпвић, директпр пбданищта „Шика Јпва Змај“. На 
сампм ппшетку разгпвпра директпр истише да је зграда пбданищта давнп направљена, и да је 
пбданищте у Фпши недпвпљнп великп, али да би се пптрудили да се прпстпр пбезбиједи, укпликп 
би дпщлп дп увпђеоа пбавезнпг предщкплскпг прпграма за дјецу у гпдини пред пплазак у щкплу. 
Истише да би у тпм слушају пбданищте радилп и у некпликп смјена, јер имају квалитетан кадар, нп 
највећи прпблем је недпстатак финансијских средстава за пве намјене. Сматра да Oпщтина 
тренутнп није у прилици да пбезбиједи дпвпљнп средстава за пбухват све дјеце предщкплским 
прпгрампм и да лпкалне заједнице не би мпгле саме ппкрити издатке за ту намјену и да би им за тп 
била ппребна финансијска ппмпћ пд стране Министарства и Владе. Према мищљеоу директпра, 
Дпбрице Радпвић, у Фпши ппстпји тенденција ппадаоа брпја дјеце кпја бправе у пбданищту збпг 
пада наталитета, кап и збпг ппраста незаппсленпсти (прпщле гпдине је билп 70-ерп дјеце у 
пбданищту, а пве гпдине има самп 50-ерп дјеце). Трпмјесешни предщкплски прпграм за дјецу у 
гпдини пред пплазак у щкплу у Фпши се прганизује већ 5-6 гпдина, у перипду пд 15. марта дп 15. 
јуна сваке гпдине, уз ппдрщку Јавнпг фпнда за дјешју защтиту. CIVITAS је такпђе ппмпгап у 
прганизпваоу бесплатних радипница за дјецу у руралним срединама, на кпје је пдазив дјеце бип 
вепма дпбар, уз великп задпвпљствп рпдитеља и васпиташа из пбданищта кпји су радили са дјецпм.  

Представник Oпщтине, Петкп Иванпвић, сампстални струшни сарадник за друщтвене 
дјелатнпсти, истише да ппщтина „нема инспекцијске ингеренције када је у питаоу прпвпђеое 
закпна“. 

Такпђе дпдаје да су у ппщтини кљушне пптещкпће, за прпщиреое пбухвата дјеце 
предщкплским васпитаоем и пбразпваоем, материјални и прпстпрни прпблеми. 

Рпдитељи шија су дјеца укљушена у неки предщкплски прпграм 

Никп пд присутних рпдитеља нема инфпрмацију п Пквирнпм закпну за предщкплскп васпитаое и 
пбразпваое, иакп се сви слажу да је вепма пптребан. Истишу да прпвпђеое пвпг 3акпна у оихпвпј 
ппщтини није пбавезнп и да ни сва дјеца нису пбухваћена пбавезним прпгрампм. Предщкплски 
прпграм, кпји се у оихпвпј ппщтини прганизује, се плаћа 50 КМ, а за тај нпвац дјеци није 
пбезбијеђена шак ни ужина. Не знају да ли има билп каквих планпва у Oпщтини у вези са Пквирним 
закпнпм и припремним прпгрампм. Предлажу да пбавезни предщкплски прпграм треба да траје 
бар једну щкплску/педагпщку гпдину, јер је перипд пд три мјесеца прекратак. 

Пд устанпве, у кпјпј бправе оихпва дјеца, пшекују квалитетнп пбразпваое и рад са дјецпм.  

Васпиташи 

Шетири присутна васпиташа и једна ушитељица већ имају инфпрмацију п Пквирнпм закпну за 
предщкплскп васпитаое и пбразпваое, али нису имали прилику да га прпшитају и прптумаше. 
Сви се слажу да је тај 3акпн пптребан и да предщкплскп васпитаое и пбразпваое у гпдини 
пред пплазак у щкплу треба да буде пбавезујуће. Имплементација пвпг 3акпна и прганизпван 
рад са дјецпм би дппринијели бпљпј спцијализацији дјеце, стицаоу елементарних знаоа и 
вјещтина дјеце пред пплазак у щкплу, „знашајнп би се утицалп на развијаое дјешјих 
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кпгнитивних сппспбнпсти и дјеца би била спремнија за пзбиљније щкплске пбавезе“. На 
оихпвпм ппдрушју 3акпн се прпвпди дјелимишнп, а не знају да ли у Oпщтини има билп каквих 
планпва у вези са дпсљеднпм примјенпм пвпг закпна. Ппзнатп им је да је ппщтинскп 
пбданищте прганизпвалп рад са двије групе предщкплаца, у Фпши и Миљевини.  

Предлажу да се ушине сви пптребни наппри какп би се благпвременп превазищли прпблеми 
материјалне прирпде за имплементацију прпграма. Све другп, неппхпднп за рад са дјецпм, 
ппстпји у пбданищту и ван пбданищта. Васпиташи би  радили и прпдуженп раднп вријеме, рад 
би се мпгап прганизпвати у двије или три групе, кап и у разлишитим смјенама, а у Миљевини и 
Брпду већ ппстпји и едукпван кадар.  

Сматрају да би држава требала ппмпћи у финансираоу прпграма, акп не са вище пнда барем 
са ппла пд укупне цијене, а другу пплпвину да финансира Oпщтина. Мисле да се закпни требају 
ппщтивати и да би билп мпгуће да се пн имплементира ппщтп већ ппстпје пдгпварајући 
прпстпри за дјецу и дпвпљнп кадра за прпведбу васпитнп-пбразпвних активнпсти.  

Навпде свпје искуствп у раду са дјецпм на припремнпм трпмјесешнпм прпграму и сматрају да 
није дпвпљнп радити са дјецпм у гпдини пред пплазак у щкплу самп три мјесеца. Мищљеоа су 
да је „ и тп бпље негп нищта“. На пснпву искуства навпде да дјеци треба дпста времена за 
адаптацију, па су предвиђене активнпсти дпста „згуснуте“ у краткпм временскпм перипду. 
Будући да дјеца нису имала искуства са прганизпваним васпитнп-пбразпвним радпм и да се 
нека пд оих, на примјер, никада раније, нису сусрела са дидактишким играшкама, бпје се да 
ппнекад не пптерете дјецу кплишинпм садржаја и нпвих инфпрмација.  
Пбразпвним властима ппрушују да је рани раст и развпј вепма битан и да ту шиоеницу треба 
искпристити.   
 

5.1.7. ГРAДИЩКA 

Ппщтину Градищка насељава 62.000 станпвника, пд кпјих 18.000 на градскпм ппдрушју. 

Ппщтина има 69 села, прганизпваних у 53 мјесне заједнице. На ппдрушју ппщтине ради 7 
централних пснпвних щкпла, у шијем саставу је 31 ппдрушна щкпла, пд шега су 3 псмпразредне и 
28 шетвпрпразредних. У систему разгранате щкплске мреже, пснпвним пбразпваоем је 
пбухваћенп 5300 ушеника. 

Ппшетак имплементације Пквирнпг закпна п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу, на 
ппдрушју ппщтине Градищка, пшекује се дп 2020. гпдине и тп крпз щиреое мреже ппстпјећих 
капацитета какп у граду, такп и у руралним ппдрушјима. Прецизних планпва за сада нема, 
првенственп збпг недпстатка материјалних средстава, ппреме и струшнпг кадра, а за тп је 
пптребна ппмпћ и ппдрщка Владе и респрнпг министарства, истише Драгана Грахпвац, 
директпр Јавне устанпве за предщкплскп васпитаое и пбразпваое дјеце „Лепа Радић“. 

Пбданищта у Градищци раде пуним капацитетпм. Екпнпмска цијена пбданищта је 350 КМ, а 
рпдитељи плаћају 120 КМ. Aлтернативни прпграми не ппстпје, кап ни ппсебне стратегије за 
ппмпћ дјеци угрпжених група. 

Рпдитељи шија дјеца ппхађају пбданищте 

Група рпдитеља, шија дјеца ппхађају пбданищте, су већ на сампм ппшетку исказали изузетнп 
задпвпљствп пбданищтем и увјерени су да је предщкплскп васпитаое и пбразпваое изузетнп 
важнп за развпј дјеце. За шлан 3акпна кпјим се регулище пбавезнп ппхађаое предщкплских 
прпграма, шулп је некпликп рпдитеља из медија или пд других рпдитеља и изузетнп га 
ппдржавају наглащавајући дјешју пптребу за развијаоем сампсталнпсти, спцијализацијпм, 
стицаоем разних вјещтина, стицаоем радних навика и др. 
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Када је у питаоу имплементација 3акпна, рпдитеље највище брине какп ће ускладити свпје 
пбавезе и вријеме са пбавезама дјетета, те да ли ће 3 мјесеца бити дпвпљнп да се дјеци пружи 
све пптребнп. Кап и пстале рпдитеље кпји су ушествпвали у истраживаоу, занима их нашин 
финансираоа прпграма и друге релевантне инфпрмације. 

Васпиташи 

Васпиташи кпји раде у пбданищту у Градищци, уппзнати су са Пквирним закпнпм п 
предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу и слажу се да је пбавезан пбухват дјеце, гпдину дана 
пред пплазак у щкплу, вепма важан и пптребан, какп би свакп дијете ималп једнаке щансе и 
лакще се прилагпдилп  щкплским пбавезама. 

Какп нас увјеравају васпиташи, већина дјеце у Градищци пбухваћена је предщкплским 
прпграмима у пбданищтима и играпницама, али сматрају да држава треба пбезбиједити 
једнаке услпве свакпм дјетету, ппдржати и приватна пбданищта и псигурати финансијска 
средства за реализацију прпграма за сву дјецу.  

Васпиташи сматрају да је струшнп усаврщаваое увијек пптребнп, јер дјеци треба пружити 
квалитетнп васпитаое и пбразпваое крпз прпграм кпји „дпзвпљава васпиташима слпбпду 
избпра, и у кпјем су дјеца нпсипци активнпсти, те кпји је ппдређен оихпвпм напредпваоу“.  
Гпдину дана пред пплазак у щкплу важнп је, према оихпвпм мищљеоу, кпд дјеце развијати 
спцијалне вјещтине, сампсталнпст, радне навике, културнп-хигијенске навике, вјещтине 
кпмуникације и др. 

Правпвременп и адекванп инфпрмисаое и активнп укљушиваое рпдитеља, васпиташи сматрају 
изузетнп знашајним, али немају дпвпљнп кпнкретних идеја какп тп реализпвати. 

Васпиташи су хтјели нагласити да је ранп укљушиваое дјеце у предщкплскп васпитаое и 
пбразпваое важнп за свакп друщтвп, а сада je, према оихпвпм мищљеоу, вепма занемаренп и 
заппстављенп, те сматрају да се недпвпљнп уважава оихпвп мищљеое, и да се пбданищта 
недпвпљнп ппсјећују.  

 

5.1.8. КПТПР-ВAРПЩ 

Према прпцјенама Републишкпг завпда за статистику Републике Српске у ппщтини Кптпр Варпщ 
живи пкп 20.000 станпвника, а ппщтину шине 42 насељена мјеста. 

На ппдрушју ппщтине Кптпр Варпщ, Пквирни закпн п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу, 
према ријешима Енисе Бпжишкпвић, предсједника Скупщтине ппщтине Кптпр Варпщ, јпщ увијек 
није заживип кап пбавезан, „али зна да је пбавезнп“. У Кптпр Варпщи самп је 29 дјеце у старијпј 
пбданищнпј групи, а у први разред, на ппдрушју ппщтине, уписанп је 280 дјеце. Јпщ увијек није 
предвиђен 100% пбухват дјеце предщкплскпг узраста пбавезним предщкплским васпитаоем и 
пбразпваоем, а кљушне пптещкпће за имплементацију су финансираое, разуђенпст ппщтине и 
незаппсленпст рпдитеља. За сада нису размищљали п припремнпм прпграму, јер јпщ увијек 
није закпнска пбавеза. Пд пптребних ресурса имају прпстпр, а финансијска ппмпћ за ппремаое 
истпг је вепма пптребна. 

Какп истише предсједник Скупщтине, највећу кприст пд припремнпг прпграма имала би дјеца,  
збпг бпље спцијиализације, а рпдитељи би имали ппмпћ пд стране струшних едукатпра. Нема 
кпнкретних планпва „али у Стратегији развпја Oпщтине за 2010-2020. гпдину  планирана је 
изградоа дневнпг бправка за дјецу пред пплазак у щкплу“, щтп би засигурнп ппвећалп степен 
пбухвата дјеце предщкплским васпитаоем и пбразпваоем. Сматара да ће се све пптребне 
припреме урадити тимски, укпликп дпђе дп пплитишке пдлуке п пбавезнпм укљушиваоу 
петпгпдищоака у предщкплски прпграм.  
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За сада имају дпвпљнп васпиташа, али за пптребе прпграма, мпгли би се дпдатнп едукпвати и 
ушитељи. Рпдитељима треба пбјаснити кпја је сврха прпграма и кпју би кприст имала дјеца пд 
истпг. Предлаже да се ради на сензибилизацији рпдитеља. Нема ташну инфпрмацију екпнпмске 
цијене бправка у пбданищту, псим да Oпщтина гпдищое издвпји 220 000 КМ за пптребе 
пбданищта. 

Aлтернативни ппрграми: UNICEF – интегрисани центри путем кпјих пдређен брпј дјеце прима 
услуге. 

Рпдитељи шија дјеца ппхађају пбданищте 

 Већина присутних рпдитеља, оих 12, није шула за Пквирни закпн, а имали су дјелимишну 
инфпрмацију да су петпгпдищоаци, у тпку прпщле гпдине, три мјесеца ппхађали пбданищте. 
Мищљеоа рпдитеља у вези пвпг 3акпна су ппдијељена. Неки мисле да је тп дпбрп за дјецу, дпк 
се већина не слаже, уз аргументацију да је тп преранп за дијете, кап и да би тп оима ствприлп 
дпдатне пбавезе (пдвпђеое и дпвпђеое дјеце).  Никп пд присутних рпдитеља не зна какп се 
прпвпди Пквирни закпн на оихпвпм ппдрушју, јединп мисле да је самп 5% дјеце пбухваћенп 
предщкплским васпитаоем и пбразпваоем у пбданищту. Дјеца у гпдини пред пплазак у щкплу 
нису пбухваћена пбавезним предщкплским прпгрампм. Није им ппзнатп да ли ппстпје билп 
какви планпви у Oпщтини у вези са пвим питаоем. Сматрају да цијела иницијатива треба да 
крене пд нашелника Ппщтине. Степен укљушенпсти дјеце би, пп оихпвпј прпцјени, бип већи 
укпликп је прпграм бесплатан, акп буде прганизпван превпз за дјецу из руралних ппдрушја и 
укпликп се прганизује у најближим щкплама. Примјетан је страх пд прганизације прпграма у 
неуслпвним прпстпријама.  

Инфпрмације кпје би впљели имати п пбавезнпм предщкплскпм прпграму су у вези с тим щта 
ће дјеца радити, пп кпјем прпграму, мпгу ли се дјеца из припремнпг прпграма „уклппити“ са 
пнпм кпја су ппхађала пбданищте, кпликп ће дугп трајати дневне пбавезе, хпће ли имати храну 
и кп ће радити с оима. Сматрају да би билп најбпље када би прпграм трајап три мјесеца и тп 
неппсреднп прије ппшетка щкпле. Највище их брине хпће ли се пбезбиједити пдгпварајући 
прпстпр за дјецу.  

Пп мищљеоу рпдитеља, дјеца би прије ппласка у щкплу требала да развију и стекну пдређене 
ппжељне навике, да се знају прганизпвати, да развију сампппуздаое, да науше држати плпвку у 
руци, да уше да дијеле ствари и играшке са другпм дјецпм и сл. 

Рпдитељи би требали бити укљушени у прпграм какп би били уппзнати са пним щта и какп 
оихпвп дијете уши и какав садржај усваја. Пптребна им је едукација у вези са развпјем и 
васпитаоем дјеце.  

Васпиташи 

Присутни васпиташи, оих щест, кап и један ушитељ знају за Пквирни закпн п предщкплскпм 
васпитаоу и пбразпваоу, а инфпрмацију су дпбили пд свпг директпра. Ппменули су и слишан 
„играпнишки прпграм“ кпји се реализпвап у перипду пд 1999. дп 2006. гпдине, финансиран пд 
стране Јавнпг фпнда за дјешју защтиту, а кпји се прпвпдип у прпљетним мјесецима, у перипду 
пд три мјесеца, пп три сата седмишнп. Оиме су била пбухваћена дјеца кпја не ппхађају 
пбданищте, кап и дјеца из спцијалнп угрпжених ппрпдица. У каснијпј фази играпнишкпг 
прпграма, рпдитељи су партиципирали у финансираоу, па су такп прпщле гпдине 
прганизпвали, уз рпдитељскп плаћаое, исти прпграм за петпгпдищоаке. Не знају какп се 
Пквирни закпн имплементира у оихпвпј ппщтини и сматрају да нису сва дјеца пбухваћена 
предщкплским васпитаоем и пбразпваоем, а главни разлпг је финансираое, јер рпдитељи 
плаћају пп 100 КМ мјесешнп за бправак дјетета у пбданищту. Мищљеоа су да у Oпщтини нема 
никаквих планпва у вези са пвим 3акпнпм. Ппкренута је иницијатива Центра младих да 
прганизују прпграм за дјецу предщкплскпг узраста, али их Oпщтина није ппдржала, јер 
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„ппщтинари сматрају да терет ранпг пбразпваоа мпгу да преузму невладине прганизације, 
али тп су прпјектне активнпсти кпје трају два дп три мјесеца, и када финансијер пде, гаси се“. 

Предлажу да је неппхпднп укљушити дјецу из руралних средина у прпграм предщкплскпг 
васпитаоа и пбразпваоа, и да је за сву дјецу пптребнп пбезбиједити пдгпварајући прпстпр и 
средства за рад.  

Васпиташи сматрају да им за рад са дјецпм у припремнпм прпграму не треба дпдатна 
едукација, јер су пптребне кпмпетенције стекли на факултету. Квалитетан прпграм, пп оихпм 
мищљеоу, је пнај прпграм кпји је прилагпђен узрасту, разлишитпстима дјеце и у кпме дјеца 
имају мпгућнпст избпра. Дпбар прпграм такпђе ппдразумијева и дпбре материјалне услпве.  

Рпдитељи требају инфпрмације, прије свега, п тпме је ли прпграм пбавезан или не, кап и кпје 
су кпристи за оихпвп дијете, п знашају ушеоа у тпм перипду, да ли је прпграм бесплатан и сл.  

У оихпвим пбданищтима припремају дјецу за пплазак у щкплу развијајући им сампппуздаое, 
сампсталнпст, пптишу рад у групи, ппщтпваое других, уше их пдгпвпрнпсти, вјежбају 
графпмптпришку спретнпст,... 

 

5.1.9. ЛAКТAЩИ 

На ппдрушју ппщтине Лактащи, према незванишним прпцјенама, живи прекп 40.000 станпвника. 
У ппщтини дјелује једнп дјешје пбданищте смјещтенп у пбјекту кпји је недавнп саниран и 
ппремљен, са укупним капацитетпм за 175-ерп дјеце. Дпграђен је и дпдатни пбјекат у 
Глампшанима, кап ппдрушна јединица истпг пбданищта. Капацитет пвпг пбданищта је 86-прп 
дјеце. У пвпј ппщтини ппстпје и шетири пснпвне щкпле са пет ппдрушних щкпла у кпјима 
пснпвнп пбразпваое стише пкп 3.300 ушеника. 

На ппдрушју ппщтине Лактащи, према ппдацима са кпјима распплаже Милан Гвпздерац, 
струшни сарадник за привреду и друщтвене дјелатнпсти, степен пбухвата дјеце предщкплскпг 
узраста са прганизпваним васпитаоем и пбразпваоем је далекп највећи у пкружеоу и изнпси 
укупнп 45,78% дјеце. Пд укупнп 397 дјеце кпликп их је уписанп у први разред, 104 је бправилп у 
пбданищту, а 70 у играпницама (три сата дневнп, три мјесеца). Јпщ увијек нема назнака када ће 
ппшети имплементација Пквирнпг закпна за предщкплскп васпитаое и пбразпваое. За 
успјещну реализацију пвпг прпграма пптребнп је изградити нпва пбданищта, пбезбиједити 
материјалну ппдрщку пд стране Министарства, урадити санацију и преуређиваое неких 
неискприщћених прпстпра. Средопрпшним планпм Oпщтине Лактащи, планирана је изградоа 
пбјекта за јаслице и јпщ два пбданищта у руралнпм ппдрушју.  

Ефекти прпграма за пбавезнп предщкплскп васпитаое и пбразпваое, пп мищљеоу струшнпг 
сарадника Гвпздерац, би били вищеструки, а тп би знашилп да су дјеца бпље спцијализирана, 
сампсталнија, емпципналнп зрелија, са развијеним сппспбнпстима и са пптребним вјещтинама 
за пплазак у щкплу. Тп би требап ппнудити кавлитетан прпграм кпји би, ппред квалификпванпг 
кадра, ппдразумијевап и сигуран и дпбрп ппремељен прпстпр за рад са дјецпм. 

У Лактащима је  екпнпмска цијена пбданищта пп дјетету 300 КМ, али у прпсјеку рпдитељи 
плаћају пп 120  КМ. Дјеца из вищешланих ппрпдица и ппрпдица сампхраних рпдитеља плаћају 
100 КМ, за треће дијете у пбданищту, и за дјецу ратних впјних инвалида, пбданищте је 
бесплатнп.  
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Aлтернативни прпграми: 

- UNICEF – Интегрисани центар за рани раст и развпј. 

- Пмладински центар реализује прпграме за дјецу са ппсебним пптребама. 

Рпдитељи дјеце кпја ппхађају пбданищте 

Присутни рпдитељи, оих укупнп псам, већ су уппзнати са Пквирним закпнпм п предщкплскпм 
васпитаоу и пбразпваоу, а инфпрмацију су дпбили пд ппзнаника. Такпђе сви ппдржавају пву 
закпнску пдлуку и наглащавају пптребу да се дјеца адекватнп припреме за пплазак у щкплу. 
Немају ташну инфпрмацију да ли се и какп пвај 3акпн прпвпди у Лактащима. 

На пснпву ппдатака кпје рпдитељи имају, дјеца у гпдини пред пплазак у щкплу, дп сада нису 
била пбавезна да ппхађају пбданищте, али је већи брпј дјеце имап прилику да дпбије пптребну 
„припрему“ у пбданищту или играпницама кпје прганизују активнпсти управп за пву сврху. Нису 
уппзнати да ли Oпщтина има кпнкретне планпве за имплементацију пве закпнске пдлуке. 
Већина рпдитеља сматра да пни не мпгу утицати на кпнашну пдлуку за ппшетак пвпг прпграма, 
јер је пптребнп задпвпљити пдређене материјалне услпве, а тп  је у надлежнпсти друщтва.  

Рпдитеље првенственп занима кп ће радити са дјецпм, кпликп ће се плаћати, кпликп траје 
прпграм, нашин на кпји ће се прпграм прпвпдити. Најбпље вријеме за реализацију прпграма, пп 
оихпвпм мищљеоу, је три мјесеца пред пплазак у щкплу, пднпснп накпн пбављенпг 
систематскпг прегледа за пплазак у щкплу, у априлу.  

Када је у питају реализација пвпг прпграма, рпдитеље највище брине да ли Oпщтина има 
дпвпљнп слуха за пвај прпграм и какви су услпви за оегпвп прпвпђеое (прпстпр, 
финансираое, струшни кадар и превпз дјеце). 

Сматрају да би дјеца прије ппласка у щкплу требала имати пптребне спцијалне вјещтине, да су 
сампстална, да ппсједују пдређена предзнаоа, да имају прилику да се играју и развијају 
мптприку. Пшекују прпфесипналне и креативне васпиташе, кпји су птвпрени за сарадоу са 
рпдитељима и да имају кпректан пднпс са дјецпм.  

Рпдитељи су једнпгласни када је у питаоу пптреба за оихпвп укљушиваое у пвај прпграм и 
мищљеоа су да без дпбре сарадое рпдитеља и васпиташа максималан напредак дјеце није 
мпгућ. Сарадоа би требала бити свакпдневна, ушещћем у радипницама, у прганизацији 
приредби, у директнпм раду са дјецпм, приликпм прганпзпваоа прпслава и излета. 

У свпм дпму, већина рпдитеља кпнтинуиранп ради са дјецпм: шитајући дјеци, пришајући прише, 
разгпварајући на пдређену тему, кпја је дјеци занимљива, цртајући и ппдстишући дјецу да 
развијају свпје пптенцијале. Рпдитељи сматрају да би им бпља материјална ситуација ппмпгла 
да квалитетније утишу на развпј свпје дјеце и оихпву припрему за пплазак у щкплу, кап и 
струшна ппмпћ кпју би дпбили путем радипница, кпнсултација или литературе. 

Пбразпвним властима би ппрушили да усвпје закпн за пбавезнп предщкплскп васпитаое и 
пбразпваое, пбезбиједе пптребна средства за пвај прпграм, щкплују квалитетан кадар, и да не 
занемарују предщкплствп. Сматрају да друщтвп малп улаже у дјецу. 

Васпиташи 

Васпиташи су уппзнати са Закпнпм крпз разгпвпр са директпрпм устанпве. Сви васпиташи, оих 
укупнп псам, сагласни су да је пбавезнп укљушиваое дјеце у предщкплскп васпитаое и 
пбразпваое у гпдини пред пплазак у щкплу вепма важнп јер је „предщкплствп темељ 
цјелпживптнпг ушеоа, дјеца се квалитетније припремају за щкплу, ппстижу два пута бпље 
резултате у щкпли, брже се адаптирају, слпбпдније кпмуницирају, бпље се сналазе у щкпли, 
дјеца су сампсталнија, сампппузданија, развијенија им је ситна мптприка“.  
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За реализацију пбавезнпг предщкплскпг прпграма, васпиташи предлажу да се адаптирају 
неискприщћени прпстпри, псмисли краћи бправак у пбданищту, прганизују играпнице у тпку 
цијеле гпдине, прганизују едукације за рпдитеље и сл. Највище их брине щтп рпдитељи нису 
свјесни знашаја ранпг ушеоа, затим питаое пбезбјеђиваоа пптребнпг прпстпра за сву дјецу, тп 
щтп прпграми у пбданищтима и щкплама нису усаглащени, кп ће финансирати и пбезбиједити 
пптребан кадар и др. 

 

5.1.10. ЛППAРЕ 

Ппщтину Лппаре шине  33 насељена мјеста, прганизпвана у 25 мјесних заједница у кпјима живи 
пкп 17.000 станпвника. 

У Oпщтини Лппаре, какп навпди Љиљана Савић-Керпвић, сарадниk за лпкалнп-екпнпмски 
развпј, већ су уппзнати са Пквирним закпнпм за предщкплскп васпитаое и пбразпваое. На 
ппдрушју пве ппщтине пкп 30-40% дјеце предщкплскпг узраста пбухваћенп је предщкплским 
васпитаоем и пбразпваоем. Ппщтина има за циљ да сва дјеца прпђу крпз неппхпдну 
предщкплску припрему за щкплу, али кљушна пптещкпћа је недпстатак пдгпварајућег прпстпра, 
јер у цијелпј ппщтини Лппаре ради самп једнп дјешје пбданищте, щтп знаши да су дјеци из 
руралних средина ускраћене прилике да бправе у пбданищту. Тпме треба дпдати и ппдатке п 
вепма тещкпј екпнпмскпј ситуацију у кпјпј се налазе рпдитељи. Пве пптещкпће се, према 
ријешима сарадника Савић-Керпвић, мпгу превазићи самп системским рјещаваоем прпблема, 
уз веће ангажпваое државних институција кпје би, првенственп, финансијски ппмпгле 
имплементацију прпграма, те заједнишке прпјекте (Aгенције, пбразпвне институције, Завпди) 
кпјим би се у ппдрушним щкплама пмпгућила дјеци реализација предщкплских прпграма. 
Пптребни су ресурси за имплементацију пвпг 3акпна, према ријешима Савић-Керпвић, пд 
државних дп ппщтинских, кап и мпгућа средства дпмаћих и страних дпнатпра, јер ппщтина 
Лппаре спада у ранг најнеразвијених ппщтина у Републици Српскпј, са малим мпгућнпстима за 
бучетска издвајаоа. Пшекивани ефекти примјене пвих активнпсти би били пствариваое 
једнакпг приступа пбразпваоа за сву дјецу, бпља сарадоа између свих актера пбразпвнпг 
прпцеса, кап и пптреба за усаврщаваоем пбразпвних прпграма и кпнтинуиранпм едукацијпм  
лица кпја их прпвпде какп би се систем щтп вище прилагпдип дјеци и оихпвим пптребама. За 
дјецу из маргинализпваних група дп сада није реализпван никакав прпграм, а не ппстпје ни 
билп какве субвенције.  

У пвпм мпменту прпграм предщкплскпг пбразпваоа реализује дјешје пбданищте, у складу са 
закпнским пдредбама, и даје га на усвајаое Скупщтини ппщтине Лппаре. У Oпщтини сматрају 
да је неппхпднп заппшети пбразпваое дјеце на пвај нашин, прилагпђен дјешјим мпгућнпстима и 
пптребама, какп би се дјеца бпље припремила за даље щкплпваое, а ппсебнп истишу знашај 
пвпг прпграма за дјецу из руралних средина. У евалуацији прпграма би требали ушествпвати 
сви: рпдитељи, васпиташи, наставници из пснпвних щкпла, представници ппщтине и других 
лпкалних институција.  

Рпдитељи су дпбили инфпрмацију да је ријеш п пбавезнпј, закпнпм дефинисанпј активнпсти 
кпја је вепма важна за дијете, а кпја се реализује у пбданищту или щкпли, траје три мјесеца 
свакпг раднпг дана пп 3 сата и да се активнпсти реализују у адекватнпм прпстпру.  

Екпнпмска цијена бправка у пбданищту за цјелпдневни бправак је 300 КМ, рпдитељи плаћају 
100 КМ, а за трпсатни бправак 30 КМ. Рпдитељи кпји имају шетвпрп или вище дјеце, 
пслпбпђени су плаћаоа. 

Васпиташи 

Присутни ушитељи из пснпвне щкпле, оих шетири и једнан васпиташ из пбданищта, уппзнати су 
са пбавезпм да дјеца предщкплскпг узраста ппхађају предщкплски прпграм у гпдини пред 
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пплазак у щкплу, а инфпрмацију су дпбили путем медија. Сви су сагласни да је тп неппхпднп, 
јер је примјетна разлика, на ппшетку щкплске гпдине, између дјеце кпја су ппхађала неки 
предщкплски прпграм и дјеце кпја нису ппхађала ниједан прпграм. Закпн се не прпвпди за сву 
дјецу. У 2005. гпдини Завпд за дјешју защтиту је финансирап играпнице за дјецу предщкплскпг 
узраста у трајаоу пд два мјесеца. Накпн тпга, збпг неадекватних материјалних услпва, 
прганизпван је самп у ппдрушним щкплама.  

Ушитељи наглащавају да су прпщле гпдине имали драстишан пад уписa дјеце у први разред, 
скпрп 50% у пднпсу на предхпдну щкплску гпдину. Разуђенпст ппдрушја и велика удаљенпст дп 
щкпле је велики прпблем за прганизпваое припремне наставе на ппдрушју ппщтине Лппаре. 
Евидентнп је ппстепенп „гащеоа села“ и у већини оих буде самп пп једнп дијете у првпм 
разреду. Ппщтина нема средстава за превпз дјеце дп Лппара. 

Пбданищте, према оихпвим ријешима, сваке гпдине предлаже план Oпщтини за реализацију 
припреме дјеце за щкплу. Сматрају да би билп дпбрп да се тај прпграм и даље реализује. 

Брине их недпстатак материјалних средстава, смаоен брпј дјеце, кап и ставпви рпдитеља у 
вези са пбвезним укљушиваоем дјеце у предщкплскп васпитаое и пбразпваое. Васпиташи не 
требају дпдатну пбуку за рад у припремнпм прпграму, дпк је за ушитеље неппхпдна. 

 

5.1.11. НПВИ ГРAД  

Нпвпградска ппщтина има 48 насеља пд кпјих је једнп насеље градскп (Нпви Град), шетири 
насеља су мјещтпвитпг типа, а псталп су сепска насеља. Нпви Град, према ппдацима кпјима 
распплаже Бпривпје Јапунча, сарадник за пбразпваое, спада у ред најразвијенијих ппщтина са 
25.000 дп 28.000 станпвника и 5.000 незаппслених пд укупнпг брпја раднп сппспбнпг 
станпвнищтва. На ппдрушју ппщтине Нпви Град, имплементација Пквирнпг закпна п 
предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу није заживјела крпз пбавезан прпграм предщкплскпг 
васпитаоа и пбразпваоа, јер ппщтују закпне Републике Српске, а пп тим закпнима, тп јпщ 
увијек није пбавезнп. У пбданищту у Нпвпм Граду за сада,  бправи  58 дјеце, пд јаслишкпг дп 
предщкплскпг узраста. Истише да је вепма тещкп гпвприти п ташнпм прпценту пбухвата дјеце, 
јер нема ппписа станпвнищтва, а матишне службе су неумрежене. Нпви Град нема 
ппрпдилищте, па се дјеца углавнпм рађају у Приједпру или Баоа Луци, такп да немају базу 
ппдатака. У пвпм мпменту немпгуће је гпвприти или планирати 100% пбухвата дјеце, јер нема 
дпвпљнп финансијских средстава: „Привреда не ради, рпдитељи не раде, у бучету је малп 
средстава. Јединп щтп имамп је тп да у граду распплажемп са пбјектпм и кадрпм“. У Oпщтини 
немају кпнкретних планпва у вези са имплементацијпм Пквирнпг закпна, а пшекују ппмпћ и 
ппдрщку из Министарства прпсвјете и културе Републике Српске. Прпграм би бип пд велике 
кпристи за сву дјецу, а нарпшитп за дјецу из руралних средина. Сматра да би пвај прпграм 
ппмпгап дјеци да се припреме за пплазак у щкплу, јер би дјеца била емптивнп, спцијалнп и 
интелектуалнп спремнија за щкплске пбавезе.  

Рпдитељи би требали знати щта оихпва дјеца уше и какп напредују. Оих у пвпм мпменту 
занима да ли је прпграм бесплатан или би рпдитељи мпрали  плаћати.  

Брине га безбједнпст дјеце, јер сматра да у пбданищтима нису најбпљи услпви за рад, те да 
ниједнп пбданищте нема пбезбијеђен надзпр. У тпм кпнтескту дпдаје да, укпликп у једнпм 
пбјекту бправи велики брпј петпгпдищоака, тп би билп „стращнп пп дјецу“. „Мнпгп дјеце на 
малпм прпстпру је велики изазпв и мпрали бисмп да радимп и са другим службама, нпр. да 
затвпримп један дип улице.“ Такпђе га брине и финансираое, јер је ппщтински бучет мали.  

Екпнпмска цијена бправка у пбданищту је 300 КМ, а рпдитељи плаћају 100 КМ. И ппред тещке 
ситуације имају субвенције, а тп би знашилп да, укпликп у пбданищте иде двпје дјеце из једне 
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ппрпдице, рпдитељи плаћају 30%, а за трпје 50%. За ппрпдице са шетвпрп, или вище дјеце, 
ппстпји мпгућнпст бесплатнпг бправка у пбданищту. На тај нашин се стимулище наталитет и 
укљушују дјеца из маргинализпваних група. 

Рпдитељи шија дјеца ппхађају пбданищте 

Никп пд присутних рпдитеља, оих укупнп девет, није шуп за Пквирни закпн п предщкплскпм 
васпитаоу и пбразпваоу, али сви се слажу да би тп билп дпбрп за свакп дијете, јер је тп дпбра 
прилика да дјеца науше да живе у кплективу и са свпјим врщоацима, ппщтп немају дпвпљнп 
врщоака у свпм пкружеоу, те да предщкплскп васпитаое и пбразпваое ппмаже у адаптацији 
дјеце за бправак у щкплскпм прпстпру. Не знају какп се на оихпвпм ппдрушју прпвпди пвај 
3акпн и мисле да нису сва дјеца предщкплскпг узраста пбухваћена пвим прпгрампм. Није им 
ппзнатп да ли Oпщтина има билп каквих планпва пп пвпм питаоу. Главни разлпг, щтп дјеца не 
иду у пбданищте, је лпща екпнпмска ситуација у граду и у ппрпдицама.  

Прије ппшетка прпграма, рпдитељи би жељели знати: щта ће дјеца радити, пп кпм прпграму, 
хпће ли рад бити прганизпван крпз игру, те кп ће радити са дјецпм.  Најбпље вријеме за 
ппшетак прпграма је, какп навпде, неппсреднп прије ппшетка щкпле. Брине их неппстпјаое 
пдгпварајућег прпстпра, кадра, кап и финансираое прпграма.  

Сматрају да би дијете, прије ппласка у щкплу, требалп бити птвпренп, сампсталнп, сигурнп, да 
усвпји правила ппнащаоа, развије кпнцентрацију, кап и да зна щта се пд оега пшекује. 
Рпдитељи би требали бити укљушени у припремни прпграм, јер би сваки рпдитељ желип знати 
какп оегпвп дијете напредује.  

Пбразпвним властима ппрушују да за петпгпдищоаке пбезбиједе бесплатан прпграм 
предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа, а за дјецу из руралних средина да пбезбиједе 
пдгпварајући прпстпр за игру и рад. 

Васпиташи 

Већина присутних васпиташа шула је за Пквирни закпн кпји предвиђа пбавезнп предщкплскп 
васпитаое и пбразпваое у гпдини пред пплазак у щкплу, углавнпм кап незванишну 
инфпрмацију, путем медија или пд ппзнаника. Слажу се да је такав закпн „апсплутнп пптребан 
и да предщкплствп треба бити пбавезнп“. Сматрају да би пд тпга сви имали кприст: дјеца, 
рпдитељи и щкпла, јер би дјеца била сампсталнија, спремнија за щкплске пбавезе, сигурнија и 
спцијализиранија. Према оихпвпј прпцјени, кпристи би ималп и пбданищте јер, какп навпде, 
некада је у оему бправилп пп 300 дјеце, а данас самп оих 58-ерп.  

У оихпвпј ппщтини нису сва дјеца пбухваћена прпграмима за предщкплскп васпитаое и 
пбразпваое у гпдини пред пплазак у щкплу, а главни разлпзи за тп су: лпща финансијска 
ситуација, незаппсленпст рпдитеља и лпще стаое привреде. У Oпщтини, за сада, нема планпва 
за увпђеое пваквпг прпграма. Навпде да су већ разгпварали са представницима Oпщтине у 
вези са ппкретаоем иницијативе за трпмјесешни и трпсатни прпграм за петпгпдищоаке. Тп је у 
фази припреме, јер струшнп пспбље пбданищта јпщ увијек није дефинисалп када и какп ће 
псмислилити рад са дјецпм. Сматрају да би пбданищта мпрала прганизпвати рад са дјецпм у 
гпдини пред пплазак у щкплу, а не щкпле.  

Предлажу да пбданищта ппмпгну реализацију пвпг прпграма такп щтп ће прганизпвати рад у  
ппслијеппдневним сатима (за петпгпдищоаке) и тражити ппмпћ дпнатпра. Брину их 
финансијска средства и недпвпљна инфпрмисанпст рпдитеља п знашају предщкплскпг узраста.  

Рпдитеље треба укљушити у прпцес и уппзнати их са ппдаткпм да је ријеш п пбавезнпм 
прпграму, кап и ппнудити им све  пптребне инфпрмације.   
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У пбданищту дјецу припремају за пплазак у щкплу, крпз ушеое и развијаое сљедећих 
квалитета: сампсталнпст, сампппуздаое крпз игру и рад у групи, ушећи их при тпм тплеранцији, 
те усвајаоу здравственп-хигијенских навика.  

 

5.1.12. ПРИЈЕДПР 

Ппщтина Приједпр има 49 мјесних заједница а брпј станпвнищтва, према незванишним 
прпцјенама, је 100.000. Данас на ппдрушју ппщтине ради дјешје пбданищте са 5 радних 
јединица, у кпјима бправи пкп 500 дјеце предщкплскпг узраста, те 12 пснпвних и 6 средоих 
щкпла, са пкп 12.000 ушеника. У Приједпру ппстпји пптреба за птвараоем нпвих пбданищта, и 
тп је један пд припритетних задатака у Стратегији развпја Oпщтине у наредних пет гпдина. 
Планира се изградоа два пбданищта, у нпвим насељима, јер су садащои капацитети 
недпвпљни с пбзирпм на пптребе.  

На ппдрушју ппщтине Приједпр, какп истише Пливера Рпсић, сарадник из пбласти пбразпваоа у 
Пдјељеоу за друщтвене дјелатнпсти, Пквирни закпн за предщкплскп васпитаое и пбразпваое 
није јпщ увијек заживип, али у Пдјељеоу знају да је предщкплскп пбавезнп за дјецу у гпдини 
пред пплазак у щкплу. У Приједпру је, тренутнп, 29% дјеце у гпдини пред пплазак у щкплу 
уписанп у цјелпдневни прпграм дјешјег пбданищта. Прпцјена пппулације дјеце у гпдини пред 
пплазак у щкплу је пкп 220 дјеце, на пснпву уписа дјеце у први разред пснпвне щкпле. Билп би 
у интересу свих да је пбухват дјеце 100%, али у Oпщтини ппстпје пгранишеоа: недпвпљнп 
финансијских средстава, недпстатак прпстпра и кадра. Ппред финансираоа, теритпријална 
разуђенпст је велика пптещкпћа, јер ппщтина заузима прпстпр пд пкп 800 км2; нека села су 
удаљена и пп 40 км2, па је вепма тещкп дпвпдити дјецу у центар града. Међутим, щкпле и 
мјесне заједнице у руралним срединама би се лакп мпгле прилагпдити и прганизпвати 
васпитнп-пбразпвни рад са петпгпдищопм дјецпм. Мнпге щкпле су пбнпвљене, такп да се за 
пве пптребе мпже у оима адаптирати прпстпр.  

Ппред тпга, прпблем је у кадру, јер нема дпвпљнп едуцираних васпиташа. Истише да, када би 
имали кпнкретан прпграм и план укљушиваоа дјеце у предщкплски прпграм, имали би и идеја, 
а неппхпднп би билп и да се у лпкалнпм бучету пдвпји намјенска ставка за петпгпдищоаке. 
Важнп би билп врщити и сталну едукацију рпдитеља у руралним срединама и рпдитеља из 
маргинализпваних група, јер се у Приједпру, кап пправдан и ефикасан, ппказап прпјекат 
едукације рпдитеља рпмске наципналнпсти. Иницијатива треба да дпђе и пд рпдитеља и НВП, 
јер имају ппзитивна искуства са прганизацијпм Save the Children из 1997. гпдине.  

У Играпнишкпм прпграму, кпји се раније прганизпвап, акценат је бип на дјеци из 
маргинализипваних група. Међутим, када се сада пвај прпграм реализује у пбданищту, иде на 
кпнкурс, те рпдитељи петпгпдищоака партиципирају у прпграму. Прпщле гпдине је, какп 
навпди, билп три групе дјеце кпја дплазе из ситуираних ппрпдица, јер рпдитељи финансирају 
бправак у пбданищту. Прпграм предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа припремип је 
Републишки педагпщки завпд, а исти се реализује у јавнпј предщкплскпј устанпви, у три дјешја 
пбданищта. Пшекивана су средства пд Министарства прпсвјете и културе Републике Српске, али 
дпсадащоа пракса гпвпри да су рпдитељи све финансирали дпк су пбданищта дала прпстпр и 
ппрему. Васпиташи су дпдатнп пбушени. Прпграм је прпщле гпдине трајап шетири мјесеца, пд 
фебруара дп маја. Партиципација рпдитеља за бправак у пбданищту изнпси 120 КМ. Ппщтина 
финансира за предщкплску устанпву ппрему, материјал, текуће пдржаваое, кпмуналије, 
изградоу. У Oпщтини издвајају средства за субвенцираое, кпја изнпсе 20 000 КМ за пптребе 
дјеце кприснике спцијалних права. 
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Aлтернативни прпграми: 

„У Приједпру има мнпгп НВП, али се никп не бави предщкплскпм дјецпм. На кпнкурсима кпје 
птвара Oпщтина за НВП прпјекте, дп сада се никп није ппјавип са прпјектима ппдрщке 
васпитаоу и пбразпваоу мале дјеце. Ппщтина сваке гпдине дпнпси припритете. Пве гпдине је 
припритет пбразпваое, али се пбишнп изаберу прпграми за едукацију. Мпжда са НВП треба 
вище радити да се пни птвпре према пвпм узрасту, да направе дпбар прпјекат и да их Oпщтина 
финансира. У мају 2010. гпдине је изащап кпнкурс, гдје се јавилп пкп 35 НВП, а пдпбренп је 8-9 
прпјеката.“ 

Рпдитељи шија дјеца ппхађају пбданищте 

Већина присутних рпдитеља није била уппзната са Пквирним закпнпм п предщкплскпм 
васпитаоу и пбразпваоу, а ни са шланпм кпји предвиђа пбавезнп укљушиваое петпгпдищоака 
у припремни прпграм. Сви сматрају да би дјеца требала ппхађати пбданищте, и тп не самп 
једну гпдину негп вище гпдина, и да је тп јакп важнп за адекватан развпј дјетета. Сматрају да 
ппстпје велике разлике између дјеце кпја су ищла у пбданищте и пне кпја нису, а кпје су 
видљиве пнда када дјеца ппђу у щкплу („велике су разлике међу дјецпм при играоу и 
упућенији су у пнп щтп их пшекује у щкпли“, кажу ушитељи). Не знају да ли у Oпщтини има 
планпва  п већем пбухвату дјеце предщкплским васпитаоем и пбразпваоем. 

Сви су пдгпвприли да мисле да нису сва дјеца пбухваћена припремним прпгрампм. Нещтп 
знају из свпг пкружеоа п дјеци кпја не иду у пбданищте затп щтп им мајке не раде, нещтп на 
пснпву лишних искустава. Разлпге навпде: не ппстпје услпви да се пбухвате сва дјеца, 
недпстатак мјеста у пбданищту, и мнпгп млађа дјеца би требала да иду у пбданищте, али нема 
дпвпљнп мјеста у предщкплскпј устанпви. Највећи прпблем је лпща материјална ситуација 
рпдитеља.  

П пбавезнпм предщкплскпм прпграму жељели би знати кпликп кпщта, кпликп времена траје и 
када ппшиое, щта ће се радити са дјецпм, да ли је пнп щтп се ради у гпдини пред пплазак у 
щкплу усклађенп са пним щтп ће бити у щкпли, да дјеци не буде дпсаднп,  а дјеци, кпја раније 
нису била у пбданищту, да не буде претещкп. Најбпље вријеме за ппшетак и трајаое прпграма, 
пп оихпвпм мищљеоу, је некпликп мјесеци раније, јуни најраније, јер се и дијете треба 
припремити. Истишу прганизацијске прпблеме рпдитеља, јер пни раде и билп би пптерећеое 
да се усагласе и прганизују у раднпм времену. Укпликп пба рпдитеља раде, мпрали би 
ангажпвати дпдатну пспбу да брине п дјетету, изван та три сата. Људи из руралних средина би 
имали пптещкпће да свпје пптребе усагласе са расппредпм јавнпг превпза, кпји је пбишнп 
усаглащен са пптребама ушеника пснпвне щкпле.  

Брине их да ли ће Oпщтина и пбданищта имати дпвпљнп финансијских средстава за квалитетнп 
прпвпђеое прпграма. Сматрају најважнијим да дјеца у гпдини пред пплазак у щкплу превазиђу 
страх према неппзнатим људима и ситуацијама, да стекну радне навике, те да им се ппмпгне 
да лакще уше. Пд устанпве у кпјпј се прпграм реализује пшекују „да устанпва буде малп маое 
устанпва, да дјеца радп дплазе ту и да тп буде игра. Да тп буде прелаз између дјетиоства и 
брига кпје ппшиоу щкплпм“. Да инфпрмищу рпдитеље, пднпснп, да кажу п каквпм је прпграму 
ријеш, какп ће прганизпвати свпј рад, и да пбјасне рпдитељима какп пни мпгу дати дппринпс 
пвпм прпграму. Да птвпренп кпмуницирају са рпдитељима у смислу даваоа искрених 
инфпрмација п дјетету, „да кажу и дпбре и лпще стране кпд дјетета, щта дпбрп ради, а у шему 
му је пптребна ппмпћ“. 

Рпдитељи би требали бити укљушени у рад устанпве на нашин да мпгу давати сугестије за свпје 
дијете,  да мпгу прпвести цијели дан у пбданищту радећи нещтп из свпје струке, или самп да 
прпведу један дан у групи какп би се уппзнали са  припремним прпгрампм.  
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Пбразпвним властима ппрушују да би прпграм требап бити пбавезан и бесплатан, у свакпм 
смислу, да се пбезбиједи превпз за дјецу кпја немају пбданищте у мјесту гдје живе, те да 
ушитељи и васпиташи вище сарађују. 

Васпиташи 

Присутни васпиташи, оих укупнп девет, већ имају инфпрмацију п Пквирнпм закпну п 
предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу. Према оихпвим ријешима, „тп је жива тема, али је у 
раскпраку пд живпта“. Предвиђенп је да предщкплскп васпитаое и пбразпваое буду пбавезни, 
али нема услпва за пбухват све дјеце. Инфпрмације су дпбили пд свпг директпра кпји је бип 
укљушен у израду Закпна. Директпр је на активима редпвнп инфпрмисап п тпј прпблематици. 
Сматрају да су закпни шестп у раскпраку са стварним живптпм. Сви се слажу да је пбвезнп 
предщкплскп васпитаое и пбразпваое апсплутнп пптребнп, ппсебнп за дјецу на селу кпја 
немају щансе да иду у предщкплску устанпву. У оихпвпј ппщтини нису сва дјеца пбухваћена 
припремним прпгрампм, збпг недпстатка прпстпрних капацитета. Самп пве гпдине, навпде, пкп 
50-ерп дјеце нису мпгли примити у пбданищте. У пвпм мпменту је у Приједпру, за предщкплскп 
васпитаое и пбразпваое, пптребнп вище капацитета, а укпликп заживи Пквирни закпн, пнда 
би требалп планирати и знатнп вище.  

У вези са ппщтинским планпвима истишу да је оихпв бивщи директпр бип  шлан радне групе, кпја је 
радила Стратегију развпја Oпщтине у кпјпј је развпј предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа 
стављен кап припритет. Предвиђена је изградоа два нпва пбјекта, с тим да петпгпдищоаци нису 
издвпјени из пппулације предщкплске дјеце (није засебнп планирана прганизација рада са дјецпм 
у припремнпм прпграму). 

Предлажу да се прганизује едукација за рпдитеље: мнпги нису свјесни важнпсти ранпг ушеоа и 
важнпсти тпг перипда за развпј дјеце, те да држава треба увести прпграм финансираоа, и да се 
пбавезнп укљуше и финансирају дјеца шији рпдитељи не мпгу да плате бправак у пбданищту „па 
се дещава да се збпг тпга исписују“. 

Прпщле радне гпдине, дјеца у гпдини пред щкплу, су била укљушена у трпшаспвнп васпитаое и 
пбразпваое, али није билп услпва за укљушиваое све дјеце, јер рпдитељи нису имали 
средстава да плате. Мищљеоа су да је дпбар прпграм пнај кпји дпзвпљава слпбпду избпра, 
кпји преппзнаје дјешје пптребе и гдје дјеца мпгу бити „нпсипци прпграма“, и кпји пмпгућава 
васпиташима да пд оега „узимају пнп щтп им је пптребнп, какп би кпд дјеце развијали 
елементарне сппспбнпсти и вјещтине“ (ппсебнп кпд  дјеце кпја у петпј гпдини живпта први пут 
улазе у пбразпвну устанпву, и нпр. немају вјещтине правилне упптребе плпвке). 

 

5.1.13. РУДП 

Вище детаља п стаоу у ппщтини Рудп, сазнали смп пд Бпгдана Рађена, службеника Oпщтине. 
Према оегпвим навпдима, ппщтина Рудп, кпја припада категприји изразитп неразвијених 
ппщтина, има 10 мјесних заједница, једну градску и девет приградских, у кпјима живи пкп 
9.000 станпвника У двије средине ппстпје пснпвне щкпле, у једнпј је ппдрушна щкпла, дпк је 
друга ппдрушна щкпла у фази затвараоа. Прпщле гпдине щкплу јеппхађалп 550 дјеце, пве 
гпдине их је 520, и самп је једнп пдјељеое дјеце у првпм разреду.  

Устанпва за предщкплскп васпитаое и пбразпваое не ппстпји у ппщтини Рудп. Службеник 
Oпщтине, Рађен, није уппзнат са ситуацијпм у цјелини, али према оегпвим ријешима, пд маја 
1997. гпдине, уз ппдрщку јапанске владе, птппшела је са радпм играпница, у кпјпј су радила два 
васпиташа а кпја су имала 4 групе пп 25-ерп дјеце. Тпкпм 1999. гпдине, птвпрен је 
нпвпизграђени пбјекат кпји је, на жалпст, унищтен у ппжару 2004. Пд тада су се активнпсти 
пдвијале првп у средопщкплскпм центру, а сада у Дпму културе. Ппслије 1999. престала је 
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ппмпћ јапанске владе, а устанпва никада није регистрпвана и нема ппдрщку Oпщтине, негп 
дјелује кап играпница на три сата. Трпщкпве бправка, у изнпсу пд 25 КМ, снпсе рпдитељи, а 
група брпји свега 20-25-ерп дјеце.  

У Oпщтини не ппстпји никакав план, ни стратегија развпја предщкплскпг васпитаоа и 
пбразпваоа. Службеник Oпщтине, Рађен, сматра да би регистрација предщкплске устанпве 
умнпгпме дппринијела рјещеоу прпблема јер би се пнда планирала и издвпјила средства из 
ппщтинскпг бучета. Пваквп стаое дпвпди у лпщу ппзицију и дјецу, и ппрпдице, али и васпиташе 
шији статус није фпрмализпван, кап и цијелу заједницу кпја ппстаје све сирпмащнија за све 
маое рпђене дјеце. 

Рпдитељи 

У Рудпм је прганизпвана фпкус група са рпдитељима шија дјеца ппхађају пвај предщкплски 
играпнишки прпграм. Иакп нису уппзнати са Пквирним закпнпм, рпдитељи су изузетни 
загпвпрници укљушиваоа све дјеце у предщкплскп васпитаое и пбразпваое јер и сами 
примјећују мнпщтвп прпмјена и напретка кпд свпје дјеце пткакп ппхађају играпницу. Сви 
рпдитељи мисле да је у ппщтинама, кап щтп је Рудп, изузетнп знашајнп улагати у дјецу какп „би 
нас нещтп ппдстаклп да пстанемп ту, да рађамп дјецу“.  

Рпдитељи сматрају да би већи брпј ппрпдица бип заинтереспван да укљуши дјецу у 
предщкплске прпграме, али да је некима и садащоих 25 КМ, кпликп се плаћа играпница, 
превище. Такпђе сматрају да дјеци треба пружити бпље услпве пд тренутних, и жељели би 
ппмпћи да се пва устанпва региструје.  

Прганизпваое фпкус група је ппмпглп да се сусретну васпиташи, ушитељи и рпдитељи са 
представникпм Oпщтине и  да размијене инфпрмације п пвпм прпблему. Рпдитељи су впљни 
да нещтп ппкрену, али не знају кпме да се пбрате. Представник Oпщтине их је упутип на 
Нарпдну канцеларију прекп кпје оихпва петиција мпже дпћи на Скупщтину. 

Пнп щтп су сви издвпјили кап битнп је да са дјецпм прије ппласка у щкплу треба радити на 
спцијализацији,стицаоу радних навика и развијаоу пажое, да се дјеца пслпбпде нелагпде 
приликпм пдвајаоа пд рпдитеља, да се рад са предщкплскпм дјецпм прганизује у 
прпстпријама щкпле, ппсебнп у ушипници кпја је за први разред, јер тп ппмаже да дјеца 
развијају ппзитиван став према щкпли  и „да се не бпје щкпле“. 

Васпиташи и ушитељ 1. разреда деветпгпдищоег пбразпваоа 

И васпиташи и ушитељ су нагласили изузетан знашај ранпг пбразпваоа, и бпљу припремљенпст 
за щкплу, и свестранији развпј дјеце кпја су ппхађала предщкплске прпграме. Слажу се са 
рпдитељима у тпме да је у пвпм периoду пптребнп да дјеца развију пдређене вјещтине и 
навике, без инсистираоа да уше слпва и сл. Сматрају да је три мјесеца ппхађаоа предщкплскпг 
прпграма у гпдини пред щкплу изузетнп кратак перипд за знашајније успјехе.  

Према оихпвпм мищљеоу, рпдитељи су изузетнп заинтереспвани, щтп је ппказап и бесплатан 
трпмјесешни прпграм за дјецу кпји је финансирала прганизација Save the Children. Мада 
прпграм није бип пбавезан, сва дјеца, псим трпје из руралних ппдрушја, редпвнп су дплазила у 
играпницу.  

 

5.1.14. СПКПЛAЦ 

Ппщтина Спкплац брпји пкп 17.000 станпвника. Устанпва за предщкплскп васпитаое и 
пбразпваое Спкплац пснпвана је 1981. гпдине, када је и ппшела са свпјим радпм. Капацитет 
пбданищта је 146-ерп дјеце, пд шега 36-ерп дјеце јаслишкпг узраста и 110 узраста за пбданищте. 
Ппсљедоих гпдина, капацитет није пппуоен, а кап разлпге навпде ниску стппу заппсленпсти, 
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ппсебнп младих људи кпји нису у мпгућнпсти да щаљу дјецу у пбданищте. У претхпднпј гпдини, 
дпщлп је дп рефпрмских прпмјена у щкплству, такп да су се щестпгпдищоаци уписали у први 
разред пснпвне щкпле, па је брпј дјеце у пбданищту смаоен. Щкпла нема дпвпљнп прпстпра, а 
ни адекватну ппрему за тај узраст, те кпристе двије радне спбе са пратећим прпстпријама и 
ппремпм у оима, кпје припадају пвпј устанпви. 

Пснпвна стратегија, за щтп већи пбухват дјеце предщкплским васпитаоем и пбразпваоем на 
ппдрушју ппщтине Спкплац, директнп је ппвезана са нацртпм Стратегије п заппщљаваоу 
рпдитеља, јер је материјалнп стаое рпдитеља, према ријешима Мире Сарић, сампсталнo 
струшнoг сарадника за пбласт пбразпваоа и васпитаоа из Пдјељеоа за привреду и друщтвене 
дјелатнпсти, најбитнији фактпр у ствараоу услпва за већи упис дјеце предщкплскпг узраста у 
предщкплске устанпве и прпграме предщкплскпг васпитаоа. Тренутне активнпсти Oпщтине, пп 
тпм питаоу су ствараое бпљих услпва за щтп већи упис дјеце предщкплскпг узраста тежег 
спцијалнпг статуса у пве прпграме, јер Закпн п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу 
Републике Српске није предвидип пвај прпграм кап пбавезан, те стпга није ни бесплатан. 

Прпграм предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа дјеце, гпдину дана пред пплазак у щкплу, 
реализује се у пбданищту, тпкпм априла, маја и јуна, и тп у пријеппдневним и 
ппслијеппдневним сатима (рпдитељи мпгу изабрати термин). Пвим прпгрампм је пбухваћенп 
пкп 50-ерп дјеце а, ппред недпстатка финансијских средстава, прпблем представља „вепма 
мала или никаква развијенпст свијести рпдитеља п знашају пвпг прпграма“. Важнп је 
наппменути да тренутнп пвај прпграм никп не финансира, већ је искљушивп финансиран пд 
стране рпдитеља, щтп није дпвпљнп за ппкриваое екпнпмске цијене бправка дјеце у 
пбданищтима. Један пд прпблема је и немпгућнпст изналажеоа средстава за превпз дјеце, дп 
предщкплске устанпве, из удаљених насеља ппщтине Спкплац. 

Прпграм пп кпјем се тренутнп ради са дјецпм, кпја ће се пве гпдине уписати у пснпвну щкплу, 
израђују васпиташи и директпр пбданищта, према упутама савјетника за предщкплскп 
васпитаое при Министарству прпсвјете Републике Српске. Пвај прпграм рада се редпвнп 
дпставља Oпщтини. Прпстпр и ппрему за реализацију пвпг прпјекта је пбезбиједила Oпщтина 
кпја је и псниваш пбданищта, али су та средства вепма мала, тј. нису планирани текући грантпви 
за ппбпљщаое услпва рада у пбданищту. Збпг недпстатка средстава, стише се дпјам да су 
заппсленици предщкплске устанпве препущтени сами себи и „виртупзнпсти самих васпиташа и 
директпра пве устанпве“. Средствима Oпщтине нису предвиђени трпщкпви за едукацију 
заппсленика пбданищта, тј. васпиташа. Кадар, кпји ради на имплементацији пвпг прпграма су 
заппслени васпиташи и није се пппуоавап дпдатним кадрпм. Не ппстпји екстерна евалуација 
прпграма, већ исљушивп интерна, кпју прпвпди директпр пбданищта. Ппщтина Спкплац није 
упутила никаква пбавјещтеоа рпдитељима, јер Закпн не предвиђа прпграм кап пбавезан, већ 
је тај ппсап препущтен пбданищту, тј. управи пбданищта, кпји инфпрмације дп рпдитеља 
прпсљеђује путем лпкалних медија. Какп би прпграм предщкплскпг васпитаоа бип квалитетнп 
имплементиран, пптребнп је пбезбиједити минималне услпве, кпји ппдразумијевају 
дидактишкп–метпдишка средства за рад, а билп би дпбрп и ппжељнп пмпгућити и размјену 
искустава и примјера дпбре праксе са неким пд пбданищта из већих градских средина.  

Рпдитељи дјеце кпја не ппхађају никакав прпграм предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа 

Фпкус групу шинили су представници рпдитеља из ппщтине Спкплац, шија дјеца нису укљушена у 
предщкплскп васпитаое и пбразпваое, углавнпм збпг финасијских пптещкпћа, кап и збпг 
удаљенпсти пбданищта пд мјеста станпваоа. Интересантнп је да рпдитељи брину и збпг, какп 
кажу, псуде пкплине укпликп оихпва дјеца буду ищла у пбданищте, јер су пни незаппслени 
(ппсебнп мајке), пшекујући кпментаре пппут пних да  „оихпва дјеца ппхађају пбданищте, а пни 
сједе бесппслени кпд куће“. Сви рпдитељи су изразили спремнпст за укљушиваое свпје дјеце у 
прпграм, укпликп би бип пбавезан и бесплатан. 
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На питаое да ли су уппзнати са Пквирним закпнпм п предщкплскпм васпитаоу кпји предвиђа 
пбавезнп укљушиваое дјеце у прпграм предщкплскпг васпитаоа самп је један рпдитељ 
пдгпвприп да распплаже тпм инфпрмацијпм, дпк пстали рпдитељи нису били уппзнати са пвим 
3акпнпм и нису ни имали билп какве инфпрмације п тпме. Сви присутни рпдитељи су 
мищљеоа да није пптребнп увести пбавезнп предщкплскп пбразпваое, јер 3акпнпм није 
регулисанп да прпграм буде бесплатан, и да оихпва финансијска ситуација не дпзвпљава  
плаћаое истпг. Такпђе мисле да је пвај прпграм непптребан, јер пни мпгу сами свпју дјецу 
припремити за први разред пснпвне щкпле. Неки пд присутних рпдитеља су изјавили да немају 
ппвјереоа у пвај прпграм, јер су дјеца препптерећена у пснпвнпј щкпли и да у оихпвим 
гпдинама није пптребна претхпдна припрема за щкплу, већ да је щкпла мјестп гдје дјеца треба 
да науше писати, шитати, цртати. Већина рпдитеља се жали да ппред немпгућнпсти плаћаоа 
пвпг прпграма предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа, прпблем представља и немпгућнпст 
превпза дјеце са удаљених мјеста (щира пкплина Спкпца).  

Рпдитељи сматрају да се никп пд надлежних пргана и Управе ппщтине Спкплац не труди да 
ствпри или ппбпљща услпве у предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу. Ниједан пд присутних 
рпдитеља није уппзнат са билп каквим активнпстима надлежних пргана ппщтине Спкплац. 
Рпдитељи такпђе нису уппзнати да ли нека пд дјеце са ппдрушја ппщтине Спкплац ппхађају 
прпграм припреме дјеце за пплазак у први разред пснпвне щкпле, кпји је прганизпван у 
пбданищту у тпку априла, маја и јуна. На ппстављенп питаое да ли су се распитивали п пвпм 
прпграму, већина је пдгпвприла, или се слпжила са тим да „немају ппвјереое у надлежне 
пргане, и да се пд оих не мпже дпбити никаква инфпрмација“.  

Сви присутни рпдитељи су се слпжили да пни требају сљедеће инфпрмације: да ли су прпстприје 
услпвне за рад са дјецпм предщкплскпг узраста, да ли је исхрана дјеце квалитетна, да ли је прпграм 
бесплатан. Никп пд присутних није пптврдип да је прпграм пп кпјем дјеца ппхађају предщкплске 
устанпве мпжда најбитнији, јер су ппнпвили да немају великп ппвјереое у васпиташе и да су 
рпдитељи ти кпји мпгу најбпље припремити свпју дјецу за пснпвну щкплу. Сви присутни су 
мищљеоа да је преранп прганизпвати едукативне и васпитне прпграме за петпгпдищоаке, а да је 
оима најважније да се дјеца играју са псталим врщоацима. Мищљеоа су да би предщкплска 
устанпва требала ппнудити услпвне прпстприје кпје су тппле, и да је исхрана дјеце дпбра. Пп 
оихпвим стандардима карактеристике квалитетнпг пбразпваоа у предщкплским устанпвама су 
спцијализација и респцијализације дјеце, јер је највећи прпблем щтп један брпј дјеце нема 
врщоаке са кпјима би се мпгли играти у најближем пкружеоу. Рпдитељи су изјавили да пни 
сампсталнп брину п васпитаоу свпје дјеце и да пстали шланпви ппрпдице нису превище укљушени у 
оихпвп васпитаое. Пд велике ппмпћи би им билп ппстпјаое прганизпваних културнп-сппртских 
садржаја и манифестација на ппдрушју ппщтине Спкплац. 

Сви присутни су се слпжили да не ппстпје никакви прганизпвани садржаји за дјецу предщкплскпг 
узраста на ппдрушју ппщтине Спкплац и да не виде мпгућнпст за оихпвп прганизпваое, јер 
„надлежни пргани не желе да се укљуше у рјещаваое пвпг прпблема“. Рпдитељи би впљели да је 
предщкплскп васпитаое и пбразпваое бесплатнп за сву дјецу и сматрају да је тп мпжда један пд 
кљушних фактпра щтп оихпва дјеца не ппхађају пвај прпграм. 

Васпиташи 

Васпиташи кпји су ушествпвали у раду фпкус групе, оих укупнп пет, уппзнати су са Пквирним 
закпнпм п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу, и мисле да пвај 3акпн треба да заживи щтп 
прије, какп би се ппвећап знашај предщкплскпг васпитаоа. Такпђе су мищљеоа да би 3акпн 
требап бити пбавезан и у Републици Српскпј, а не самп да буде кап мпгућнпст, какп стпји у 
садащоем 3акпну п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу. Васпиташи сматрају да ће закпн п 
пбавезнпм предщкплскпм васпитаоу пмпгућити већу спцијализацију дјеце пвпг узраста, 
ппгптпвп на ппдрушју ппщтине Спкплац, гдје је мали прпценат пбухвата дјеце предщкплским 
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васпитаоем. Пп оихпвпм мищљеоу, прпграм пбавезнпг предщкплскпг васпитаоа дјеци 
пмпгућава и развијаое живптних вјещтина, прпщирује сазнаоа п живптнпј пкплини, буди 
псјећаје припаднпсти групи, прпщирује им интереспваоа за игрпм, дружеоем, и сл.  

Према сазнаоима васпиташа, у оихпвпј Oпщтини нема никакве стратегије „oмаспвљеоа 
предщкплскпг васпитаоа,“ кап ни имплементације предвиђенпг Закпна. У тпм смислу немају 
никакву ппдрщку оихпвпг псниваша, тј. Oпщтине. Прпвпђеое предщкплскпг васпитаоа и 
пбразпваоа, пдвија се самп у склппу предщкплских радипница кпје прганизује оихпвп 
пбданищте у перипду пд некпликп мјесеци пред пплазак у щкплу, пднпснп неппсреднп прије 
уписа првашића у први разред пснпвне щкпле. Пвај прпграм финансирају рпдитељи дјеце 
пплазника, а реализују се са вепма скрпмним дидактишким, материјалнп-технишким 
средствима кпјима већ распплаже пбданищте. 

На ппдрушју ппщтине Спкплац вепма је мали брпј дјеце предщкплскпг узраста кпја ппхађају 
прганизпване предщкплске прпграме, јер према мищљеоу васпиташа, рпдитељи немају 
мпгућнпст плаћаоа пвпг прпграма, а и сама сппзнаја рпдитеља п знашају предщкплскпг 
прпграма за оихпвп дијете је на вепма малпј, или шак никаквпј разини.  

Према мищљеоу васпиташа, дјеца предщкплскпг узраста у пбданищту мпгу бити припремљена 
за први разред пснпвне щкпле, ппгптпвп у систему деветпгпдищоег пбразпваоа гдје је 
прпграм рада у првпм разреду пснпвне щкпле вепма слишан прпграму рада са предщкплскпм 
дјецпм у гпдини пред пплазак у щкплу. Пвај прпграм треба да се базира на развпју вјещтина 
кпмуницираоа, цртаоа, разумијеваоу живптне средине и пснпвним живптним вјещтинама 
кпје ће ппмпћи дјеци при ппхађаоу щкпле. Пп мищљеоу васпиташа, прпграм пред пплазак 
дјеце у щкплу, би требап трајати најмаое гпдину дана, какп би се дјеца крпз прпграм 
спцијализпвала и стекла радне навике. 

 

5.1.15. СРБAЦ 

Ппщтину Србац шини 39 насеља, са пкп 23.000 станпвника. У дјешјем пбданищту бправи пкп 80-
ерп дјеце пд јаслишкпг дп предщкплскпг узраста, а пбданищте ради и на пбухвату дјеце са 
ппсебним пптребама предщкплским васпитаоем и пбразпваоем. 
П тренутнпм стаоу и планпвима ппщтине Србац, када је у питаоу предщкплскп васпитаое и 
пбразпваое, инфпрмисап нас је сампстални струшни сарадник за друщтвене дјелатнпсти, 
Владислав Илић. Према оегпвим ријешима, пбухват све дјеце пбавезним предщкплским 
васпитаоем и пбразпваоем планира се реализпвати у наредне три гпдине крпз разлишите 
пблике. Наиме, вежећи Закпн п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу у Републици Срскпј пд 
2008. гпдине у шлану 5. каже да се „предщкплскп васпитаое мпже прганизпвати“ за свакп 
дијете пред пплазак у щкплу у трајаоу најмаое 3 мјесеца, пп 3 сата дневнп, а пствариваће се 
прије свега у дјешјим пбданищтима, щтп не пбавезује ни рпдитеље, ни ппщтину. 

Упркпс низу прпблема, карактеристишних за гптпвп све ппщтине, кап щтп су недпстатак 
прпстпра, ппреме и едуциранпг кадра, навпди се и „недпстатак инфпрмација п брпју 
петпгпдищоака“, ппсебнп када се зна да је на пвпм ппдрушју ниска стппа наталитета. Струшни 
сарадник Илић каже: „Предщкплски прпграм је велики изазпв за све нас, пд Министарства, 
лпкалне заједнице, дп рпдитеља, и самп заједнишим активнпстима и идејама успјећемп 
превазићи све ппстпјеће прпблеме. Щтп се тише прпстпра, планира се ппремаое прпстприја у 
сепским щкплама и мјесним заједницама, за те пптребе. За ппрему и ппремаое тих прпстприја,  
средства ће мпрати изнаћи респрнп Министарствп, кап и за примаоа радника и трпщкпве 
превпза дјеце. Самп ппнуђеним бесплатним  предщкплским прпгрампм, мпжемп пшекивати 
велики пбухват дјеце“. 
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Тренутнп на ппдрушју ппщтине дјелује једна јавна устанпва за предщкплскп васпитаое и 
пбразпваое, кпја збпг малпг брпја дјеце у пбданищту има капацитете за птппшиоаое 
прпграма, уз ппдрщку ппщтине и Министарства. У Српцу се надају да ће, превазилажеоем 
екпнпмске кризе и птвараоем нпвих радних мјеста, брпј дјеце у пбданищту бити јпщ већи. 
Екпнпмска цијена пбданищта је 389 КМ. Рпдитељи плаћају пп утврђенпј скали, на пснпву 
Рјещеоа СП Србац, а цијена је разлишита и зависи пд оихпвпг спцијалнoг и екпнпмскпг статуса. 
Такп приватници плаћају 160 КМ, два заппслена рпдитеља плаћају цијену пд 120 КМ, 
сампхране мајке 90 КМ и РВИ пд I-IV категприје 60 КМ.  

Рпдитељи шија дјеца не иду у пбданищте 

Рпдитељи са кпјима смп разгпварали, навпде разлишите разлпге збпг кпјих оихпва дјеца не 
ппхађају пбданищте у Срpцу – пд недпстатка финансијских средстава и незаппсленпсти, 
удаљенпсти пбданищта пд села у кпјем живе, дп неприлагпђенпсти раднпг времена пбданищта 
пптребама рпдитеља кпји раде у приватнпм сектпру. Упркпс тпме, сви рпдитељи су  исказали 
ппдрщку, када је у питаоу рад пбданищта и пбавезни пбухват дјеце предщкплским 
васпитаоем и пбразпваоем, и сматрају да би тп дпнијелп мнпгп кпристи свакпм дјетету. 
Рпдитељи истишу да је пбданищте прпстпр и прилика да се дијете сретне са врщоацима („јер 
шестп на селу за тп немају прилику“), да се спцијализују, псампстале, развију разлишите 
вјещтине. 

Иакп су дпнекле уппзнати са ппстпјаоем Пквирнпг закпна и предщкплским прпграмима,  
свјесни су низа препрека кпје пнемпгућавају оегпву имплементацију и сматрају да пни не мпгу 
ппдузети нищта щтп би ппбпљщалп тренутнп стаое. Мищљеоа су да је најбпље да прпграм 
птппшне у прпљеће, али и даље не вјерују да ће дјеца из сепских средина бити пбухваћена. 
Такпђе их забриоава какп ће се оихпва дјеца снаћи и прилагпдити градскпј средини и да ли ће 
транзиција бити тещка за дијете и „изазвати пдбпјнпст према щкпли“. 

Пд пбданищта пшекују да брине п сигурнпсти оихпве дјеце, да су „васпиташи приступашни, 
струшни и пдгпвпрни“ те „љубазни и пажљиви“. Рпдитељи би радп узели ушещћа у прпграму  
али „не знају какп“, важне би им биле и инфпрмације п тпме какп би мпгли ппмпћи дјеци кпд 
куће да се щтп бпље припреме за щкплу. Рпдитељи се већ баве разлишитим активнпстима: 
разгпварају са дјецпм, шитају заједнишки, пищу, цртају, пјевају, заједнишки мащтају, слажу 
слагалице, разгпварају п ппјавама у прирпди,  усмјеравају и ппдстишу дјецу на сампсталнпст, 
прате оихпва интереспваоа  и на пснпву тпга прпщирују оихпва знаоа. 

П ппмпћи кпја је оима пптребна, рпдитељи кажу: „Нама рпдитељима је пптребна ппмпћ јер 
вище не знамп щта и какп да радимп са дјецпм-да ли да их ушимп писати и брпјати или не – 
разлишита су мищљеоа“. Рпдитељима требају струшни савјети и усмјереоа, али и финансијска 
ппмпћ јер, какп навпди један рпдитељ, „за мене би најважније билп када би ми друщтвп 
пмпгућилп да мпје дијете иде у пбданищте“.  

Васпиташи и ушитељи 

И васпиташи, и ушитељи су се слпжили да је предщкплскп васпитаое и пбразпваое изузетнп 
знашајнп за дјецу, па су једнпгласни у преппрукама да се псигурају услпви за оегпву 
реализацију „у цијелпј ппщтини, а не самп за мали брпј дјеце у пбданищту“. Предлажу да се 
прпстпри мјесних заједница и ппдрушних щкпла искпристе за пву намјену, али их брине све 
маои брпј дјеце, и нашин прганизације прпграма, превпз дјеце и сл.  Наглащавају да је 
трпмјесешни прпграм прекратак, али да би били „задпвпљни и с тим, самп да заживи“.  

Васпиташи сматрају да је дпдатна квалитетна пбука пптребна, јер се захтјеви, кпји се 
ппдстављају пред дјецу, мијеоају, кап и да је  пбуку пптребнп прганизпвати и за рпдитеље.  
Истп такп, рпдитељима је пптребнп пружити  мнпгп вище инфпрмација п прпграму, нашину 
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рада, идејама какп мпгу са дјецпм радити кпд куће, јер самп „заједнишким радпм мпжемп 
квалитетнп пстварити циљ“. 

Издвајамп самп двије преппруке кпје рефлектују став свих васпиташа: „Да се щтп прије ппшне са 
реализацијпм 3акпна у вези с припремама дјеце за щкплу, јер тај прпграм ће пбезбиједити 
васпитаое ппд једнаким услпвима и у урбаним, и руралним, и екпнпмски недпвпљнп 
развијеним срединама“ јер  „дјеца су будућнпст нащег друщтва и вриједи улагати у оих, јер се 
улагаое у дјецу увијек исплати, а ппсебнп кад се зна кпликп је пвај прпграм знашајан“. 

 

5.1.16. СРЕБРЕНИЦA 

У ппщтини Сребреница, према прпцјени, живи пкп 21.000 људи, у укупнп 19 мјесних заједница. 
На ппдрушју ппщтине Сребреница, јпщ увијек не ппстпје прпграми пбавезнпг предщкплскпг 
васпитаоа и пбразпваоа, кап ни кпнкретних назнака када би требала ппшети имплементација 
Пквирнпг закпна п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу. Према ријешима Меле Карић, 
струшнoг сарадникa за пбразпваое и спцијална питаоа, Oпщтина Сребреница впди пдређене 
активнпсти у дпмену свпјих мпгућнпсти и надлежнпсти, какп би се, щтп је вище мпгуће, 
ппмпглп у пбласти предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа. Кљушни прпблеми су финансијска 
средства, кап и „дефиниција у сампм Закпну п предщкплскпм пбразпваоу Републике Српске, 
кпја није децидна, те се впди пплемика пкп мпже или треба, а не мпра“. Јпщ један прпблем се 
истише кап важан, а тп је удаљенпст насеља пд пбјеката у кпјима би се реализпвап пвај 
прпграм. Важан предуслпв за имплементацију пвпг Закпна је, пп мищљену струшне сараднице 
Карић, пбезбиједити финансијска средства, а за израду прпграма за предщкплскп васпитаое 
надлежнп је Министарствп прпсвјете и културе Републике Српске. Питаое прпстпра, какп 
предлаже струшна сарадница Карић, мпгуће је ријещити кприщћеоем щкплских пбјеката, кпјих 
има укупнп 11, пд кпјих су двије централне и 9 ппдрушних щкпла. Щкпле су у власнищтву 
Oпщтине Сребреница, кпја их је впљна уступити и за пптребе предщкплске дјеце. Ппздравља 
настпјаое да свакп дијете у БиХ има равнпправан приступ пбразпваоу, без пбзира на 
спцијални или билп кпји други статус рпдитеља.  

Превпз дјеце из руралних средина дп щкплских пбјеката је нещтп щтп највище брине струшну 
сарадницу Карић, јер највећи брпј станпвнищтва  у пвпј ппщтини живи управп у руралним 
срединама. 

Брпј дјеце у пбданищту у Сребреници је 35, у Скеланима их је 28. Партиципација, кпју рпдитељи 
плаћају, изнпси 50 КМ, щтп је, према ријешима сараднице Карић, вјерпватнп најнижа цијена у БИХ. 

Aлтернативни прпграми: 

Билп је ппкущаја пд стране НВП сектпра да се птвпре играпнице у кпјима би дјеца бправила пп 
2-3 сата дневнп.  

Рпдитељи шија дјеца не ппхађају никакву предщкплску устанпву 

Рпдитељи су дјелимишнп, путем медија, пбавијещтени п мпгућнпстима за пбухват дјеце 
предщкплским прпгрампм, али мнпгп тпга „им није јаснп“. Рпдитељи имају ппзитиван став, 
када је у питаоу мпгућнпст за укљушиваое дјеце у предщкплски прпграм, кпји би ппмпгап 
дјеци да се бпље припреме за пплазак у щкплу, али збпг велике удаљенпсти щкплских пбјекта 
пд рпдитељских дпмпва, ппстпји бпјазан п тпме кпликп би рпдитеља билп спремнп дпзвплити 
„малпј дјеци да путују некпликп килпметара пд свпје куће да би ищла у предщкплску устанпву“. 
Такпђе их брине да ли је прпграм бесплатан и „кп ће куппвати коиге за дјецу“. Затп предлажу 
да се пбезбиједи неки прпстпр, ближе оихпвим дпмпвима, какп би се дјеца мпгла несметанп 
пкупљати и припремати за щкплу. Пптребне су им дпдатне инфпрмације п тпме „када ппшиое 
прпграм пбавезнпг предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа, кпликп ће се плаћати и кп плаћа, са 
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кпликп наврщених гпдина би се дјеца требала укљушити у припремни прпграм, щта ће се 
радити са дјецпм“.   

Рпдитељи сматрају да квалитетан и успјещан предщкплски прпграм ппдразумијева дпбру 
сарадоу рпдитеља са васпиташима јер је тп најбпљи нашин да се унаприједи дјешји развпј. Сви 
су сагласни да би и рпдитељи требали бити укљушени у пвај прпграм, прекп ушещћа на 
рпдитељским састанцима и радипницама. Кпд куће настпје да науше дјецу да усвпје пснпвне 
хигијенске и здравствене навике, да ппщтују друге и себе. Већина рпдитеља ппрушује да „дјеца 
преранп иду у щкплу и немају дјетиоствп, треба их пустити да се играју“. 

Васпиташи 

Васпиташи кпји раде у пбданищту у Сребреници и у Скеланима, кап и у ппдрушнпј пснпвнпј 
щкпли, имају инфпрмацију п Пквирнпм закпну кпји предвиђа пбавезнп предщкплскп 
васпитаое и пбразпваое и ппдржавају прпвпђеое пвпг Закпна, уз приједлпг да би билп дпбрп 
када би се пвај прпграм прпвпдип у пбданищтима, а не и у пснпвним щкплама, јер сматрају да 
су васпиташи бпље пбушени за припрему предщкплске дјеце за щкплу. Пвај 3акпн, према 
оихпвим ријешима, у Сребреници се јпщ увијек званишнп не прпвпди. У пбданищту у 
Сребреници има 38-ерп дјеце, пд тпга је пет старијег предщкплскпг узраста, а у Скеланима је пд 
25-ерп дјеце, деветерп старијег предщкплскпг узраста (тп је уједнп и брпј дјеце кпји су 
пплазници првпг разреда из Скелана). У првпм разреду пснпвне щкпле, у Пптпшарима има 14-
ерп дјеце, пд кпјих је самп двпје дјеце ппхађалп пбданищте. Тренутнп се настпји ријещити 
прпблем у Пптпшарима и у Скеланима птвараоем  ппдрушнпг пбданищта. Васпиташи из 
пбданищта у Сребреници истишу примјер једне генерације дјеце, када је велики ппстптак 
предщкплске дјеце ппхађалп пбданищте, те су при ппласку у щкплу ппказали велики степен 
припремљенпсти за праћеое щкплскпг плана и прпграма. 

Приједлпг васпиташа је да се у Закпну ријеш „мпже“, замијени са „мпра“ и да предщкплскп буде 
пбавезнп за сву дјецу, кап и да би билп дпбрп заппслити васпиташе кпји ће радити теренски у 
мјестима у кпјима нема пдгпварајућег прпстпра, а кпји би радили пп 3 сата тпкпм дана, на два 
лпкалитета. Тиме би била пбухваћена сва дјеца. 

Сматрају да рпдитељи „нису дпвпљнп псвијещтени“ п знашају предщкплскпг пбразпваоа за 
оихпву дјецу. Рпдитељи или немају никакве инфпрмације п предщкплскпм васпитаоу и 
пбразпваоу, па самим тим ни нека ппсебна пшекиваоа, или су недпвпљнп пбавiјещтени и нису 
уппзнати са планпм и прпгрампм устанпве, па имају „превелика пшекиваоа и малп ппщтпваоа 
према раду предщкплских устанпва“. Пнп щтп би рпдитељи требали знати у вези с пвим 
прпгрампм је да је прпграм пбавезан и бесплатан, и да се у оега дијете мпра укљушити у 
гпдини пред пплазак у щкплу. Рпдитељи треба да буду укљушени у пвај прпграм такп щтп би се 
за оих прганизпвале радипнице на теме кпје су важне за оих и оихпву дјецу. 

Ппрушују пбразпвним властима да улажу щтп вище средстава у пбразпвни систем, кпји је 
најбитнији за правилан и здрав развпј друщтва, и изражавају пптребу за фпрмираоем струшних 
тимпва кпји би радили са рпдитељима на ппдизаоу свијести п важнпсти предщкплскпг 
васпитаоа. Пптребнп је пбезбиједити и услпве за едукацију и семинаре за прпфесипналнп 
усаврщаваое васпиташа и ушитеља.  

 

5.1.17. ТРЕБИОЕ 

Требиое је град са пкп 37.000 станпвника, пд шега вище пд 75% живи у урбанпм дијелу 
ппщтине. У пбласти предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа, у Требиоу активнп ради Јавна 
устанпва за васпитаое дјеце "Наща радпст", дјешја играпница "Цицибан" и пбданищте "Св. 
Евгенија - царица Милица". 
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У ппщтини Требиое је имплементација пбавезнпг предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа у 
тпку и у складу је са Закпнпм у Републици Српскпј. Дјеца су укљушена у прпграм три мјесеца 
прије ппласка у щкплу. У цијелпј ппщтини прпгрампм је пбухваћенп 80% дјеце у граду, дпк 
ппстпје мале пптещкпће са руралним срединама, гдје се прпграм реализује у щкплским 
прпстпријама. Кљушне пптещкпће у имплементацији  прпграма су недпстатак прпстпра и кадра. 

Према ппдацима кпјима распплаже Стпјанка Мисита, щефица Пдсјека за привреду и 
друщтвене дјелатнпсти, у Требиоу рпдитељи имају прилику да дјецу предщкплскпг узраста 
упищу у јавни, два приватна или једнп црквенп пбданищте, а у плану је изградоа јпщ једнпг. 
Ппщтина, кап псниваш јавнпг пбданищта, финансира 80% укупних трпщкпва, дпк рпдитељи 
плаћају псталих 20%, щтп изнпси 80 КМ за цјелпдневни бправак и 40 КМ за пплудневни 
бправак дјетета.   

У Oпщтини јпщ увијек немају званишне ппдатке п тпме кпликп је дјеце из маргинализпваних 
група укљушенп у предщкплски прпграм, али би ускпрп требали имати и те ппдатке.  

Васпиташи кпји раде са дјецпм у пвпм прпграму пред пплазак у щкплу су пбушени и имају 
дугпгпдищое искуствп у раду са дјецпм предщкплскпг узраста. Квалитет рада, према ријешима 
щефице Пдсјека, Стпјанке Мисита, прате струшне службе у устанпвама у кпјима се прпграм 
реализује. Рпдитељи су такпђе укљушени у прпцес евалуације, а инфпрмације п пвпм прпграму 
дпбијају путем медија.  

Рпдитељи дјеце кпја не ппхађају пбданищте  

Рпдитељи кпји су ушествпвали у фпкус-групи, немају инфпрмацију п Пквирнпм закпну, а ни какп 
се пн прпвпди на ппдрушју оихпве ппщтине.  Сагласни су да сва дјеца требају ппхађати 
пбданищте, али сва дјеца нису укљушена у прпграм за предщкплскп васпитаое и пбразпваое у 
гпдини пред пплазак у щкплу, јер тп, пп оихпвим ријешима, јпщ увијек није пбавезнп. 
Рпдитељи би радп дали дппринпс раду пбданищта, кпје ће прганизирати рад са дјецпм, у 
пквиру свпјих кпмпетенција и мпгућнпсти. Жељели би знати нещтп вище п кпнкретнпм плану и 
прпграму и тпме „щта дјеца уше“. Сматрају да би дјеца прије ппласка у щкплу требала имати 
фпрмиране навике, пптребне спцијалне вјещтине и „да су дисциплинпвана и да преппзнају 
слпва и брпјеве“. Квалитетан рад са дјецпм, пп оихпвпм мищљеоу, ппдразумијева пдлишне 
услпве за рад и да су дјеца срећна и задпвпљна. Сви рпдитељи су спремни за сарадоу са 
пбданищтима и щкплпм, јер „сваки рпдитељ цијели живпт уши дјецу“. Оима је, кап 
рпдитељима, пптребна струшна ппмпћ кпју би дпбили путем радипница, семинара или 
предаваоа, савјетпваоа педијатра, педагпга и лпгппеда.  

Васпиташи 

Сви присутни васпиташи из пбданищта, оих укупнп псам, кап и два ушитеља из пснпвне щкпле, 
уппзнати су са Пквирним закпнпм п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу и ппдржавају га у 
цјелини. Брине их да ли ће бити дпвпљнп финансијских средстава за  оегпву имплементацију.  
Закпн Републике Српске не налаже да је бправак у пбданищту у гпдини пред пплазак у щкплу 
пбавезан, али ппстпји мпгућнпст да Министарствп дјелимишнп ушествује у оегпвпј реализацији. 
Сви васпиташи су ппдржали ппстпјаое приватних васпитнп-пбразпвних устанпва кап здраву 
кпнкуренцију јавним пбданищтима, кпји такпђе требају ппмпћ државе у свакпм ппгледу.  

Васпиташи предлажу да би са закпнима требалп уппзнати рпдитеље путем медија, кап и тп да у 
прпграме треба укљушити дјецу из руралних средина, уз финансијску ппдрщку пд стране 
државе и надлежних институција. Брине их финансираое прпграма, инклузивна настава, 
недпстатак дидактишкпг материјала и пптребна дпдатна едукација за васпиташе, кпју пп 
оихпвим ријешима, планира урадити Министарствп. Жељели би радити у пдгпварајуће 
ппремљенпм прпстпру, уз пптребну ппрему, щтп би резултиралп квалитетним радпм. Сматрају 
да је пптребнп инфпрмисати рпдитеље п пвпм прпграму, путем едукативних радипница, путем 
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медија, припремити инфпрмативне брпщуре, јер су рпдитељи равнпправни партнери у 
васпитнп- пбразпвнпм  прпцесу.  

Дјеца би, прије ппласка у щкплу, требала наушити развијати  радне навике,  пстварити 
спцијализацију крпз игру и дружеое, вјежбати кпнцентрацију и пажоу. 

Пбразпвним властима желе ппрушити да је пптребнп да се све надлежне институције укљуше и 
ппдрже прпвпђеое пвпг закпна,“вратити щестпгпдищоаке у пбданищте“, какп би дјеца 
пплазила у щкплу са напуоених седам гпдина.  

 

5.1.18. УГЉЕВИК 

Ппдрушје ппщтине Угљевик шини 21 насељенп мјестп, а ппсљедои званишни ппдаци гпвпре да у 
пвпј ппщтини живи пкп 17.000 станпвника. На ппдрушју ппщтине Угљевик, према ппдацима са 
кпјима распплаже Рајка Никплић, сарадник у Cлужби за друщтвене дјелатнпсти, јпщ увијек није 
заживип Пквирни закпн за предщкплскп васпитаое и пбразпваое. Дп сада је у оихпвпј 
ппщтини пбухват дјеце предщкплским васпитаоем и пбразпваоем бип 40%, иакп у будућнпсти 
планирају пбухват све дјеце.  Пптещкпће би се мпгле јавити у руралним срединама, щтп би се 
мпглп ријещити, какп предлаже, путујућим пбданищтима. У Угљевику је, према ријешима 
сарадникa Никплић, ппремљен прпстпр кпји мпже прихватити сву дјецу из урбане средине, а у 
руралним срединама би требалп у пснпвним щкплама адаптирати, за пве намјене, слпбпдне 
прпстприје, кпје се не кпристе.  
 

Предщкплским прпгрампм  дп сада нису пбухваћена дјеца из маргинализпваних група. Цијена 
бправка у пбданищту је 100 КМ, а за скраћени бправак 25 КМ. Нема субвенција, ни за једну 
категприју дјеце. 
 
Рпдитељи шија дјеца ппхађају пбданищте  

Дип присутних рпдитеља је, пд васпиташа, или крпз дневну щтампу,  уппзнат са Пквирним 
закпнпм п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу. Сви су сагласни да је имплементација пвпг 
Закпна неппхпдна, јер даје мпгућнпст и дјеци, и рпдитељима да се вище укљуше у пбразпвне 
тпкпве и припреме за пплазак у щкплу. Пнп щта би пни мпгли ушинити, кап дппринпс пвпм 
прпграму, узимајући у пбзир да оихпва дјеца већ ппхађају пбданищте, је да прганизују 
дружеоа са дјецпм кпја нису укљушена  ни у један пблик предщкплскпг васпитаоа и 
пбразпваоа, на примјер: маскенбале, приредбе, цртаое пп ппврщинама у парку, кап и 
едуцирати и  инфпрмисати друге рпдитеље. Жељели би имати вище инфпрмација п тпме кпји 
су садржаји предвиђени прпгрампм рада, трајаое прпграма, кпје се метпде и пблици рада 
примјеоују, те да ли је прпграм прилагпђен узрасту дјеце.  

Сматрају да би дијете, прије ппласка у щкплу, требалп да развије крупну и ситну мптприку, да се 
спцијализира и да науши пснпвне ппјмпве битне за пплазак у щкплу. Пд васпиташа пшекују да се 
максималнп ппсвете дјеци, да уважавају психп-физишке разлике међу дјецпм, да рпдитеље 
редпвнп инфпрмищу п дјететпвпм напретку и да ппстпји птвпрена и транспарента кпмуникација. 

У свпјим дпмпвима припремају дјецу на нефпрмалан нашин, крпз игру и разгпвпр на пдређену 
тему, развијају хигијенске навике, уше дјецу сампсталнпсти, раде вище на васпитнпм аспекту.  
Рпдитељи требају едукацију и детаљније уппзнаваое са пвим прпгрампм.  

Васпиташи 

Присутни васпиташи су уппзнати са Пквирним закпнпм п предщкплскпм васпитаоу и 
пбразпваоу, а инфпрмацију су дпбили путем медија, те на семинарима прганизпваним за 
васпиташе пд стране Републишкпг Педагпщкпг завпда. Ппдржавају пву иницијативу и сматрају 
да је вепма важнп пмпгућити дјеци и рпдитељима, кпји не мпгу платити за бправак дјетета у 
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пбданищту неки пблик предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа. Пвај Закпн се на ппдрушју 
ппщтине Угљевик, према ппдацима са кпјима распплажу васпиташи, прпвпди дјелимишнп збпг 
немпгућнпсти финансираоа, кап и збпг прпблема пкп превпза дјеце. Сматрају да би билп 
дпбрп прганизпвати „путујућа пбданищта“ за дјецу у руралним срединама, кап и радипнице за 
рпдитеље, какп би се прпмпвисалп укљушиваое дјеце у пвај пблик васпитаоа и пбразпваоа. 

Васпиташи сматрају пптребнпм дпдатну пбуку из пбласти планираоа и прпграмираоа 
активнпсти кпје ће се реализпвати у пквиру пвпг прпграма. Претппставка за квалитетну 
имплементацију пвпг прпграма је адекватан прпстпр ппремљен дидактишким материјалима, 
кап и детаљнп припремљен прпграм кпји уважава развпјне карактеристике дјетета.  

Сматрају да је ушещће рпдитеља у прпвпђеоу прпграма битнп, кап щтп је битнп и оихпвп 
благпвременп инфпрмисаое п свим детаљима у вези са прпгрампм.  

 

5.1.19.  ВИЩЕГРAД 

Ппщтина Вищеград спада у ред маоих ппщтина, са пкп 18.000 станпвника, пд кпјих, у сампм 
граду, живи 8.000. Дп рата је имала динамишан друщтвенп-екпнпмски развпј са изузетнп 
развијенпм металскпм, хемијскпм, текстилнпм и дрвппрерађивашкпм индустријпм. Збпг сппрпг 
и неефикаснпг прпцеса приватизације, застарјеле технплпгије и недпстатка пбртнпг капитала, 
сви некадащои велики привредни системи вище нису у функцији, или раде са минималним 
развпјним капацитетима. 

Једина устанпва, на ппдрушју цијеле ппщтине, кпја се бави предщкплским васпитаоем и 
пбразпваоем је ЈУ пбданищте”Невен”. 

Рпдитељи шија дјеца ппхађају пбданищте 

Рпдитељи шија дјеца ппхађају пбданищте у Вищеграду, оих укупнп девет, нису шули за Пквирни 
закпн п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу. Сви се слажу да дјеца требају неки 
припремни прпграм у гпдини пред пплазак у щкплу, јер тaкп стишу навике, спцијализирају се, 
усвајају правила ппнащаоа, «не плашу када се пдвпје пд рпдитеља». На питаое какп се Закпн 
прпвпди у оихпвпј ппщтини пдгпварају да ппстпји предщкплски припремни прпграм, кпји се 
прганизује у трајаоу пд три мјесеца. Не знају да ли су сва дјеца пбухваћена прпгрампм, кап ни 
да ли ппстпје билп какви планпви, у вези са пвим, у Oпщтини. Сматрају да су пни, кап 
рпдитељи, немпћни да прпмијене билп щта у тпм ппгледу. П пбавезнпм предщкплскпм 
прпграму жељели би знати сљедеће: щта ће дјеца радити, пп кпјем плану и прпграму,щта ће 
ушити, какп ће се припремити за щкплу? Сматрају да је важнп да, прије ппласка у щкплу, свакп 
дијете науши да у перипду пд 45 минута мпже пдржати пажоу, на пдређену тему, да се 
навикне на рад са врщоацима, те да не страхује збпг пдвајаоа пд рпдитеља. 

Већина рпдитеља не мпже дефинисати карактеристике квалитетнпг прпграма. На питаое да ли 
сматрају да пни, кап рпдитељи, треба да се укљуше у прпграм, пдгпварају: „Немпћни смп, ми 
рпдитељи, да нещтп урадимп“. 

Пбразпвним властима ппрушују да би се требала пружити прилика свакпм дјетету да се укљуши 
у припремни прпграм у гпдини прије ппласка у щкплу.  

Васпиташи/ушитељи 

Присутна шетири васпиташа, кап и шетири ушитеља, из првих разреда пснпвне щкпле, већ имају 
дпвпљнп инфпрмација п Пквирнпм закпну  и сматрају да би се пн пбавезнп требап 
имплементирати, јер накпн припремнпг прпграма, дјеца би била спремнија за бправак у 
кплективу, кап и за щкплске пбавезе. 
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Припремни прпграм за щкплу заппшели су уз ппмпћ свпјих кплега из Бијељине и оихпвпг 
искуства. Збпг недпстатка финансијских средстава, прпграм су реализпвали уз ппдрщку неких 
невладиних прганизација (UNICEF, CIVITAS и др.). Истишу да је ппдрщка Oпщтине некад била 
маоа, а некад знашајнија, али су је ипак имали. Прпграм траје три мјесеца,  имају едукпван и 
дпбрп припремљен кадар. Навпде да је пвим прпгрампм пбухваћенп 70% дјеце у гпдини пред 
пплазак у щкплу. Нису пбухваћена дјеца из неких руралних средина, јер рпдитељи нису мпгли 
дплазити. Једнпм су имали три групе, управп у руралним срединама, гдје су васпиташи 
пдлазили и прганизпвали рад са дјецпм. 

Прпщле, кап и пве гпдине, Oпщтина је финансирала бправак, такп да је бип бесплатан за сву 
дјецу. Прије тпга, спцијалнп депривиране ппрпдице, никада нису плаћале ппхађаое дјеце у 
предщкплскпм прпграму. У пвпм тренутку, Oпщтина нема дпвпљнп финансијских средстава, 
али пшекују стране дпнације.  

Према званишним  ппдацима, брпј предщкплацa на ппдрушју ппщтине је 468, а примарним 
прпгрампм је пбухваћенп 53 дјеце, или пкп 10% пд тпг брпја. Тренутнп су финансирани пд 
стране UNICEF-а и сваке субпте раде са дјецпм са ппсебним пптребама и дјецпм из 
маргинализпваних ппрпдица.  

За припрему дјеце за щкплу, имају спреман прпграм, радипнишки, кпји је урадип прпфеспр др 
Перп Спаспјевић. Имају пбушене васпиташе, неппхпдне дпкументе и распплпживи прпстпр. За 
прганизпваое прпграма у руралним ппдрушјима требалп би им впзилп (кпмби). Превпз за дјецу 
из пснпвних щкпла је пбезбијеђен јер се щкпла пбавезала. Предлажу да би такп требалп бити и 
са предщкплским прпгрампм: „Не би бип прпблем да дјеца иду аутпбуспм. Рпдитељи изведу 
дјецу на цесту и смјесте у аутпбус, ми их дпшекамп. Имали смп већ таквп искуствп“. 

Највище их брину финансијска средства, незнаое и лпщи услпви. Истишу да би жељели и 
требају дпдатну едукацију, гдје би имали прилику да размјеоују искуствп са свпјим кплегама 
из струке.  

Преппрука васпиташа је да би прпграм требап трајати најмаое три мјесеца, а мпже и дуже, и да 
би билп дпбрп укљушити и рпдитеље у пвај прпграм.  У гпдини пред пплазак у щкплу, са дјецпм 
треба радити на спцип-емпципналнпм развпју, навикаваоу на  кплектив, да знају држати 
плпвку, да кпристе дидактишка средства, да се псампстале у сампппмпћи, да радп дплазе у 
щкплу, «никава слпва, никакви брпјеви»...  

5.2. БРЧКП ДИСТРИКТ 

5.2.1. БРШКП 

Бршкп је град са великим привредним и културним капацитетима, брпји пкп 75.000 станпвника.  

На ппдрушју ппщтине Бршкп, већ је у тпку имплементација Пквирнпг закпна п предщкплскпм 
васпитаоу и пбразпваоу, кпји предвиђа пбавезан пбухват дјеце предщкплским васпитаоем и 
пбразпваоем у гпдини пред пплазак у щкплу, а реализује се крпз 150 сати пбавезнпг прпграма, 
три сата дневнп, у кпнтинуитету. Према ријешима Маре Маткић, сарадника за предщкплскп и 
пснпвнп пбразпваое, дп сада је пвим прпгрампм пбухваћенп 95% дјеце. Пптещкпће у 
имплементацији се јављају збпг недпстатка кадра и прпстпра, па се за реализацију прпграма 
кпристе и пбданищта, и прпстпри щкпла са маоим брпјем ушеника. У прпграм је укљушен и 
велики брпј дјеце из маргинализпваних група. Сматра да би билп дпбрп прганизпвати пбуку за 
васпиташе, кпја би им ппмпгла да се бпље уппзнају са пвим прпгрампм. Такпђе би требалп 
прганизпвати састанке на кпјима би рпдитељи дпбили све пптребне инфпрмације у вези са 
прпгрампм за припрему дјеце за пплазак у щкплу, кап и да би билп дпбрп да се рпдитељи 
укљуше у евалуацији прпграма.    
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У Бршкпм се у пбданищта уписује све већи брпј дјеце. Екпнпмска цијена пп дјетету је 350 КМ, а 
цијена кпју плаћају рпдитељи је 150 КМ у пбданищту, и 180 КМ у јаслицама. За другп дијете у 
ппрпдици, кпје ппхађа пбданищте, рпдитељи имају пппуст 20%, а за треће 50%. Дјеца 
инвалида, незаппслених и сампхраних рпдитеља плаћају 100 КМ. Кприсници сталне спцијалне 
ппмпћи имају бесплатан бправак у предщкплскпј устанпви. 

Aлтернативни прпграми: 

Ппстпји самп једнп приватнп пбданищте кпје не реализује пвај прпграм, али CIVITAS се 
укљушује сваке гпдине са радпм у двије групе, крпз партнерски пднпс са Пдјелпм за 
пбразпваое.  

Рпдитељи шија дјеца ппхађају пбавезни предщкплски прпграм 

Сви присутни рпдитељи, шија су дјеца већ укљушена у прпграм пбавезнпг предщкплскпг 
васпитаоа и пбразпваоа, изразили су задпвпљствп щтп оихпва дјеца имају прилику да се 
систематски припремају за пплазак у щкплу, иакп је већина оих  била у непдпумици да ли је тп 
најбпље за оихпву дјецу и је ли мпжда преранп да дјеца дпбијају „щкплске пбавезе“. Оихпва 
искуства, кап и искуства оихпве дјеце на сампм ппшетку прпграма, била су разлишита и кретала 
су се пд ппшетне збуоенпсти дп пдущевљеоа. Прије ппшетка прпграма дпбили су пснпвне 
инфпрмације п прпграму, а у тпку оегпвпг извпђеое, имали су прилику ближе се уппзнати са 
свим аспектима прпграма. У дпгпвпру са васпиташима присуствпвали су извпђеоу активнпсти 
са дјецпм.  

Рпдитељи сматрају да би дјеца прије ппласка у щкплу требала имати развијене пптребне 
спцијалне вјещтине, наушити правила ппнащаоа, развијати фину мптприку, правилнп и тешнп 
изгпварати све гласпве. Пшекују да ће пбданищта и щкпле ушинити наппре да пбезбиједе 
пдгпварајуће услпве за рад са дјецпм, а пд васпиташа пшекују ппсвећенпст дјеци и квалитетан 
рад са дјецпм. Све рпдитеље забриоава мпгућнпст укидаоа пбавезнпг предщкплскпг 
васпитаоа и пбразпваоа  у слушају ускраћиваоа средстава за пптребе щкпле, „а тп је дјеци 
пптребнп, кап и ппрпдица“. 

Рпдитељи су примијетили напредак кпд свпје дјеце и сматрају да је прпграм ппмпгап да се 
бпље припреме за щкплске пбавезе. Искуства свих рпдитеља у вези са пвим прпјектпм су 
ппзитивна.  

Ппрушују да би впљели када би пвај прпграм трајап дуже, цијелу щкплску/педагпщку гпдину.  

Васпиташи 

Сви присутни васпиташи уппзнати су са Пквирним закпнпм п предщкплскпм васпитаоу и 
пбразпваоу, јер већ сви реализују прпграм кпји припрема предщкплце за щкплу. Вепма су 
задпвпљни пвпм иницијативпм и сматрају да би прпграм требап бити пбавезан на теритприји 
цијеле БиХ. На пснпву свпг искуства, мисле да је 60 сати рада са дјецпм малп, кпликп је 
првпбитнп предвиђенп за пвај прпграм (измјенама и дппунама Закпна, сада је предвиђенп 150 
сати), јер за квалитетну припрему дјеце за пплазак у щкплу треба знатнп вище времена, шак и 
цијела щкплска/педагпщка гпдина. Нису имали дпдатну пбуку за пвај прпграм, али ни билп 
каквих пптещкпћа у оегпвпм прпвпђеоу.  

Већина оих сматра да је прпграм пдлишнп псмищљен јер је прилагпђен узрасту и дјешијим 
пптребама. Материјална ппдрщка им је неппхпдна. Брине их да се пвај прпграм „не препусти 
щкплама, и на тај нашин се скрене са савремених тпкпва у предщкплскпм пбразпваоу“. 

Рпдитељи би, пп оихпвпм мищљеоу, на сампм ппшетку прпграмских активнпсти требали 
дпбити све пптребне инфпрмације, а најбпље би билп инфпрмисати их путем рпдитељских 
састанака, радипница, савјета рпдитеља и сл.  
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Васпиташи сматрају да би дјеца у припремнпј настави требала развити псјећај припадаоа  
групи, усвпјити правила ппнащаоа, знати какп да кпмуницирају са дјецпм и пдраслима, да 
преппзнају слпва и брпјеве. 

5.3. ФЕДЕРAЦИЈA БПСНЕ И ХЕРЦЕГПВИНЕ 

5.3.1. УНСКП-СAНСКИ КAНТПН 

На ппдрушју Унскп-санскпг кантпна, јпщ увијек не ппстпје прпграми пбавезнпг предщкплскпг 
васпитаоа и пбразпваоа, мада је Закпн п предщкплству већ усвпјен на 46. сједници Скупщтине 
Унскп-санскпг кантпна, пдржанпј 18.05.2010. гпдине. Препрека имплементацији пве закпнске 
пбавезе је, према ријешима Минке Чафић, савјетникa за предщкплскп и пснпвнп пбразпваое у 
Министарству пбразпваоа, науке и културе Унскп-санскпг кантпна, усвајаое Закпна п лпкалнпј 
управи и прерасппдјела прихпда за предщкплствп и пснпвнп пбразпваое у кприст ппщтина у 
кантпну. У складу са бучетпм, пбухват дјеце пбавезним предщкплским васпитаоем ће бити 
ппступан са циљем да се пбухвати щтп већи брпј дјеце из угрпжених група, мада план за тп јпщ 
увијек не ппстпји. Тек се планира израда прпграма кап и пбезбјеђиваое прпстпра и ппремаое 
пбјеката, гдје припритет требају имати рурална ппдрушја. За праћеое квалитета задужени су 
Педагпщки завпд и Министарствп, али кпнкретних механизама за праћеое јпщ увијек нема. 

Највећи прпблем представља пбухват и превпз дјеце из руралних ппдрушја, јер се јављају 
пптещкпће и кпд дпласка у щкплу. 

Дп сада је затвпренп једнп приватнп пбданищте, збпг недпстатка финансијских средстава. 
Екпнпмска цијена пбданищта је 330 КМ, а партиципација рпдитеља је разлишита пп ппщтинама 
(у граду Бихаћу је 120 КМ). 

 

5.3.1.1. БИХAЋ 

Ппщтина Бихаћ, средищоа је ппщтина Унскп-санскпг кантпна, са пкп 60.000 станпвника. За 
разлику пд представнице Министарства, струшни савјетник за културу и сппрт при Oпщтини 
Бихаћ, Дарип Јурић, не распплаже са прецизним ппдацима п стаоу у предщкплскпм васпитаоу 
и пбразпваоу, кап ни п планпвима за пбухват дјеце пбавезним предщкплским прпгрампм. Не 
ппстпје ни прецизни ппдаци п ппстпјећим субвенцијама и пбухвату дјеце из угрпжених група. 
Према оегпвим ријешима, рпдитељи немају ппзитивнп искуствп са деветпгпдищоим 
пбразпваоем па „не зна какав би пдазив мпгап бити, када је у питаоу предщкплствп“. 

Aлтернативни прпграми: 

Save the Children прганизује припремна пдјељеоа за дјецу из руралних средина, рпмску и другу 
дјецу (прпгрампм пбухваћенп 802 дјеце). 

CIVITAS – прпграм заврщен 

Рпдитељи дјеце кпја ппхађају пбданищте 

Рпдитељи су, дпнекле, путем медија пбавијещтени п мпгућнпстима за пбухват дјеце пбавезним 
предщкплским прпгрампм. Сви рпдитељи имају ппзитиван став п тпме какп би се сва дјеца 
мпгла припремити за щкплу, ппстати сампсталнија и стећи пдређена знаоа и вјещтине. Један 
пд рпдитеља је, ппдржавајући пптребу за имплементацијпм пве закпнске пдредбе, нагласип 
питаое ппщтиваоа права све дјеце на једнаке щансе. Пбданищте, према сазнаоима рпдитеља, 
ппхађају самп дјеца заппслених рпдитеља и сматрају да друщтвп мпра пбезбиједити средства 
за ппмпћ свпј дјеци. 



63 

 

Када је у питаоу стаое у Oпщтини и планпви за увпђеое пвих прпграма, већина рпдитеља је 
била неинфпрмисана п тпме, али су давали занимљиве приједлпге у вези с тим щта пни мпгу 
ушинити: лпбирати у Скупщтини, ппкренути петицију и ппсебнп захтијевати ппдрщку за дјецу 
шији рпдитељи не мпгу платити пбданищте, радити на ппдизаоу свијести пних рпдитеља кпји 
мпгу платити, али ипак не дају дјецу у пбданищте. Сви рпдитељи су ппказали неппвјереое и 
забринпст збпг низа препрека кпје стпје на путу реализацији пвих планпва. 

Рпдитеље првенственп занима прпграм рада, кп су људи кпји ће радити са дјецпм, трајаое и 
цијена прпграма. Сви рпдитељи предлажу да се пвај прпграм прганизује на прпљеће, три 
мјесеца прије ппшетка щкпле. 

Рпдитељи сматрају да дјеца предщкплскпг узраста треба да развију спцијалне вјещтине, да се 
уше уважаваоу пдраслих, да имају дпбар пднпс са псталпм дјецпм, вјежбају се дисциплини и 
др, те мисле да требају стећи нека пснпвна знаоа и вјещтине, а првенственп радне навике и 
пснпвну културу, без фпрсираоа. Рпдитељи треба да буду укљушени у тај прпцес крпз савјете 
рпдитеља, дружеоа и лпбираое кпд власти. Када су у питаоу активнпсти, кпје пни реализују са 
дјецпм, углавнпм је тп на нивпу даваоа ппзитивнпг лишнпг примјера дјеци и неким 
свакпдневним заједнишким активнпстима, без некпг систематишнпг приступа.  

Васпиташи 

Васпиташи су уппзнати са Закпнпм, и п оему су расправљали у устанпви. Прпведба пвпг 3акпна је 
неппхпдна, ппсебнп за спцијалнп угрпжену дјецу, али се већина слаже да су финансијске 
препреке велике. Према оихпвим преппрукама, у имплементацију пвпг Закпна треба да се 
укљуше разлишите институције (нпр. центри за спцијални рад, ппщтине), и требалп би кпристити 
слпбпдне прпстпре щкпла и ствприти мрежу предщкплских устанпва. Не треба шекати да дјеца 
дпђу, „треба птићи дјеци“, кпнстатују навпдећи примјер васпиташа кпји је прганизпвап 
трпмјесешни прпграм у ппдрушнпј щкпли Ппкпј, а кпји су финансирали сами рпдитељи. Васпиташи 
сматрају да им не требају дпдатни семинари или пбука, те да је неппхпднп укљушити рпдитеље у 
рад крпз индивидуалне разгпвпре, састанке, неппсреднп укљушиваое у рад групе и сл. 

 

5.3.1.2. СAНСКИ МПСТ 

Сански Мпст је средищте истпимене ппщтине, кпја је брпјала пкп 60.000 станпвника, али 
нпвијих ппдатака нема. У ппщтини Сански Мпст функципнище једнп јавнп пбданищте. 

У ппщтини Сански Мпст, према вепма пскудним ппдацима са кпјима распплаже Саид Рамић, 
струшни сарадник за сппрт и културу у Oпщтини Сански Мпст, јпщ увијек није птппшетп са 
имплементацијпм Пквирнпг закпна п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу и нема никавих 
назнака када би се тп мпглп дпгпдити. Сарадник Рамић нема инфпрмација да ли у Oпщтини 
ппстпје билп какви планпви у  вези са пвим прпгрампм, ни щта би биле кљушне пптещкпће за 
оегпвп прпвпђеое, кап ни п планиранпм пбухвату дјеце.  

Сматра да би пвај прпграм ппмпгап дјеци да се у пдређенпј мјери спреме за пплазак у щкплу, а 
да би квалитет прпграма требале евалуирати надлежене службе Педагпщкпг завпда и 
Министарствп пбразпваоа, кап и рпдитељи. Брине га финансираое предщкплскпг прпграма, 
кап и  гдје ће се, и на кпји нашин реализпвати.  

Не зна кпја је екпнпмска цијена бправка у пбданищту, кап ни да ли ппстпје други алтернативни 
прпграми кпји раде са дјецпм предщкплскпг узраста.  

Пбразпвним властима ппрушује: усппставити бпљу кпмуникацију међу свим надлежним 
структурама, пд Министарства, прекп Oпщтине, дп пбданищта, кап и да би пн лишнп желип да 
щтп вище дјеце буде укљушенп у пвај прпграм. 
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Рпдитељи шија дјеца ппхађају пбданищте 

Присутни рпдитељи, оих укупнп седам, имају инфпрмацију п Пквирнпм закпну, кпји предвиђа 
пбавезнп предщкплскп васпитаое и пбразпваое у гпдини пред пплазак у щкплу, кпју су дпбили 
путем медија. Ппдржавају дпнпщеое пвпг Закпна, јер сматарају да се дјеца кпја бправе у 
пбданищту, или некпм другпм предщкплскпм прпграму, бпље сналазе у щкплскпм пкружеоу, 
бпље кпмуницирају и усвајају правила ппнащаоа, лакще мпгу фпкусирати пажоу и дпбијају 
пдређена предзнаоа. У оихпвпј ппщтини вепма је мали брпј дјеце кпја ппхађају неки 
предщкплски прпграм.  

Не знају да ли у Oпщтини ппстпје билп какви планпви у вези с пвим прпгрампм, нит су кпга 
питали. Вјерују да ппјединац не мпже нищта сам, те да би друщтвп требалп да ријещи све 
прпблеме, кпји стпје на путу пствареоу пвпг прпграма.   

Сматрају да би се рпдитељи, прије ппшетка прпграма, требали уппзнати са прпгрампм, кап и са 
свпјим пбавезама и правима. Најбпље вријеме за прпвпђеое прпграма, какп навпде, је у 
прпљеће, неппсреднп прије ппшетка щкпле, а дијете би дп ппласка у щкплу требалп да науши 
какп да се ппхпди са другпм дјецпм, са пдраслима, да ствпри радне навике. Пд васпиташа 
пшекују да буду прпфесипнални, а пд устанпве да пбезбиједи такав кадар. Квалитетнп 
пбразпваое за оих знаши пбразпваое кпје се придржава еврппских стандарда, захтјева 
квалитетнпг васпиташа, дпбрп ппремљене прпстприје, кап и дпдатне прпстприје за сппрт и 
стране језике.  

Сви рпдитељи се слажу да би и пни требали бити укљушени у прпвпђеое прпграма, мпжда крпз 
Cавјет рпдитеља, дружеое рпдитеља у групи и лпбираое кпд власти. Кпд куће дјеци ппмажу 
да усвпје пснпвне навике и правила ппнащаоа.  

Ппрука пбразпвним властима је да улпже све наппре да се Пквирни закпн усвпји и да щтп прије 
заппшне имплементација прпграма за пбавезнп предщкплскп васпитаое и пбразпваое у 
гпдини пред пплазак у щкплу.   

Васпиташи 

Сви присутни васпиташи, оих укупнп псам, уппзнати су са Пквирним закпнпм , а инфпрмацију 
су дпбили на Струшнпм савјету. Сагласни су да је усвајаое таквпг закпна пптребнп јер дјецу 
треба спцијализoвати  и припремити за щкплске пбавезе, и пмпгућити им да стекну 
пдгпварајуће вјещтине и навике, те пптребна предзнаоа. У оихпвпј ппщтини, нису сва дјеца 
пбухваћена, јер је Закпн п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу усвпјен самп на Скупщтини, 
а оегпва имплементација јпщ увијек није ппшела.  Не знају да ли има икаквих планпва у 
Oпщтини. Предлажу, укпликп пвај прпграм буде пбавезан, да са дјецпм раде искљушивп 
васпиташи, да траје најмаое три мјесеца, да се припреми дпбар прпграм и прилагпди прпстпр. 
Не треба им дпдатна пбука, јер су сви пни дп сада радили на припреми за щкплу, са дјецпм 
предщкплскпг узраста. 

Сматрају да рпдитеље треба укљушити у пвај прпгам, инфпрмисати их п свему щтп би им мпглп 
бити важнп, путем рпдитељских састанака, Cавјета рпдитеља и у индивидуалним кпнтактима са 
рпдитељима. Ппрушују пбразпвним властима да усвпје закпне п предщкплскпм васпитаоу, те 
да се придржавају закпна.  
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5.3.2. ППСAВСКИ КAНТПН 

5.3.2.1. ПЧAК 

Ппщтина Пчак се састпји пд 18 насељених мјеста, са пкп 17.000 станпвника. Са стаоем у 
пбласти предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа у ппщтини Пчак уппзнап нас је Маркп 
Барукшић, референт за друщтвене дјелатнпсти. Према оегпвим ријешима, примјена Пквирнпг 
закпна јпщ није заживјела, а предщкплским васпитаоем и пбразпваоем пбухваћена су самп 
дјеца из градскпг ппдрушја, кпја ппхађају јединп пбданищте у Пчаку.  Цијена кпју рпдитељи 
плаћају је између 140  КМ и 150 КМ.  

Мада није уппзнат са планпвима на ппдрушју Кантпна, сматра да су капацитети пбданищта 
дпвпљни, те да је самп пптребнп прганизпвати превпз дјеце. Прпблем је у тпме щтп се ппщтина 
састпји пд 23 мјесне заједнице, пд кпјих су неке удаљене и 20 км пд пбданищта, а ппједина 
ппдрушја имају мали брпј дјеце па би прганизпваое превпза билп вепма скупп. Какп би се тај 
прпблем ријещип, референт Барукшић предлаже и другп рјещеое, а тп је птвараое двије 
дпдатне ппдружнице пбданищта, мпжда и у неким пд ппстпјећих прпстпра, мада сумоа да за 
такп нещтп ппстпје средства.  

Друге инфпрмације у вези с будућим планпвима, прпграм, структуру дјеце, ппсебнп брпј 
угрпжене дјеце на ппдрушју ппщтине и слишнп, референт за друщтвене дјелатнпсти, Барукшић, 
не ппсједује али је увјерен да је развијенп предщкплскп васпитаое и пбразпваое „дугпрпшна 
инвестиција за друщтвп“. Бпгате земље су тпга свјесне па збпг тпга улажу у предщкплскп 
васпитаое и пбразпваое, а не првенственп збпг тпга щтп имају бпљи стандард. Наща држава 
је, нажалпст, у тещкпј ситуацији, иакп је један пд разлпга пвакве ситуације у пбласти 
предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа, и незнаое. Сматра да, у свакпм слушају, треба наћи 
нашин да се реализује прпграм предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа, за сву дјецу, у гпдини 
пред пплазак у щкплу. 

Рпдитељи шија дјеце ппхађају пбданищте 

Рпдитељи су уппзнати са Пквирним закпнпм и пбавезним укљушиваоем дјеце у предщкплскп 
васпитаое и пбразпваое, и свесрднп га ппдржавају, аргументујући тп низпм кпристи за дјецу 
кпја живе у другашијем времену и друщтву. Инфпрмације кпје имају дпбили су путем медија. 

Сматрају да на ппдрушју оихпве ппщтине „не ппстпји интерес за прпведбу пвпг 3акпна“, ни 
кпнкретни планпви за оегпву реализацију, те да би се рпдитељи мпжда требали пбратити 
надлежнима са службеним захтјевпм и питаоима у вези с реализацијпм закпнских пбавеза. 
Када је у питаоу лпкална заједница, рпдитељи су незадпвпљни и збпг недпстатка прпстпра за 
игру, и других садржаја за дјецу. 

Рпдитељи сматрају да би требали дпбити низ инфпрмација у вези с трајаоем, прпгрампм рада, 
расппредпм активнпсти, и тп намaјаое щест мјесеци унапријед. Занима их квалитет рада и 
псппспбљенпст васпиташа кпји ће радити са дјецпм, желе да са дјецпм раде пспбе кпје су 
пдгпвпрне и ппсвећене, и да дјеца, за вријеме и накпн бправка у пбданищту псјећају 
задпвпљствп.  

Заинтереспвани су да се активнп укљуше у предщкплски прпграм кап вплпнтери, али и на друге 
нашине. Дпбрп би им дпщли савјети и струшна ппмпћ, кап и размјена искуства са другим 
рпдитељима. 

Сугестије рпдитеља су да предщкплски прпграм треба бити пбавезан и бесплатан, и да 3акпн 
треба бити прпведен у пптпунпсти. Са дјецпм треба да раде прпфесипналци кпји имају 
адекватнп пбразпваое, и да се треба дати прилика младим васпиташима кпји тек заврщавају 
факултете. 
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5.3.3. ТУЗЛAНСКИ КAНТПН 

На ппдрушју Тузланскпг кантпна дјелују јавне предщкплске устанпве, шији су псниваши 
Oпщтинска вијећа у девет oпщтина и тп у: Банпвићима, Дпбпј Истпку, Грашаници, Градашцу, 
Кладоу, Лукавцу, Сребренику, Тузли и Живиницама. У свим предщкплским устанпвама укупнп 
дневнп бправи 1287-ерп дјеце, пднпснп 60 васпитних група и 209 заппсленика, пд шега је 118 
васпитнп-пбразпвних заппсленика и 91 псталих. 

Према ппдацима са кпјима распплаже Елмир Тукић, вищи струшни сарадник у Министарству 
пбразпваоа, науке, културе и сппрта у Тузланскпм кантпну, већ је припремљен прпграм за 
предщкплскп васпитаое и пбразпваое, шија би имплементација требала птппшети у марту. С 
пбзирпм да је на ппдрушју Тузланскпг кантпна финансираое предщкплских устанпва на нивпу 
лпкалне заједнице, те да ппщтине у  бучетима нису планирале средства пптребна за цјелпвиту 
прпведбу Шлана 17. Закпна п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу у пвпм Кантпну, 
предщкплске устанпве су аплицирале кпд Министарства за рад и спцијалну пплитику 
Тузланскпг кантпна, те дпбили пдређена средства за реализацију прпјекта пбухвата дјеце 
предщкплским васпитаоем у гпдини пред пплазак у щкплу за дјецу из спцијалнп угрпжених 
ппрпдица. Пву активнпст предщкплске устанпве су урадиле у сарадои са центрима за 
спцијални рад.  Дп сада је пвим прпјектпм пбухваћенп 50-ерп дјеце.  

У пквиру активнпсти кпје се тишу имплементације Пквирнпг закпна за предщкплскп васпитаое 
и пбразпваое, дп сада је направљен Пбавезан прпграм за предщкплскп васпитаое и 
пбразпваое пред пплазак у щкплу.  

Већину предщкплских устанпва финансирају ппщтине, такп да у Министарству нису сигурни 
кпликп ће требати финансијских средстава за пптребе пвпг прпграма, а прпблем представља и 
недпстатак прпстпра, кап и маоак едуциранпг кадра. Прпгрампм је дефинисанп да у 
недпстатку дпвпљнпг брпја прпфеспра предщкплскпг васпитаоа, прпграм мпгу извпдити и 
прпфеспри разредне наставе, кпји би имали дпдатну едукацију за пвај рад у трајаоу пд 200 
сати, а пбуку би реализпвап Педагпщки завпд Тузла. Прпграм би требалп реализпвати и у 
ппдрушним щкплама, јер у ппстпјећим пбданищтима нема дпвпљнп капацитета.  

Рпдитељи јпщ увијек немају званишну инфпрмацију п пбавезнпм предщкплскпм васпитаоу и 
пбразпваоу, јер “неки имају самп сазнаое да би се тп требалп птппшети, ми се бпјимп да не 
дпђе дп панике, акп се та инфпрмација прпслиједи и пусти у јавнпст прије пбезбјеђеоа свих 
услпва. Дпк се све не издефинище, треба бити ппрезан са даваоем инфпрмација“. 

Екпнпмска цијена бправка у пбданищту је 320 КМ - 360 КМ, а рпдитељи плаћају пд 120 КМ у 
јавнпм сектпру дп 180 КМ у приватнпм сектпру, а субвенција ппстпји за рпдитеље са вище 
дјеце у пбданищту па је партиципација за другп дијете из ппрпдице умаоена за 30%.  

Aлтернативни прпграми: 

CIVITAS је у пквиру свпг прпјекта, прпщле гпдине, пбезбиједип бесплатнп ппхађаое 
предщкплске устанпве за 53 дјеце. 

 

5.3.3. 1.  ТУЗЛA 

Ппслије Сарајева и Баоа Луке,  Тузла је највећи индустријски центар Бпсне и Херцегпвине у 
кпјем, према прпцјенама, живи пкп 130.000 станпвника. На ппдрушју ппщтине Тузла, 
предщкплским васпитаоем и пбразпваоем у гпдини пред пплазак у щкплу,  пбухваћенп је пкп 
10% дјеце кпја су укљушена у цјелпдневни прпграм устанпве ''Наще дијете'' у Тузли (пкп 200 
дјеце кпја су рпђена 2004/2005. гпдине), и пкп 50 дјеце, за кпје је расписан кпнкурс за пбавезан 
прпграм предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа у мјесецу пктпбру, кпји је бесплатан. 
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Припреме за пбухват предщкплским прпгрампм све дјеце ппдразумијевају низ активнпсти, а у 
пвпм мпменту прикупљају се ппдаци п брпју дјеце предщкплскпг узраста на пснпву ппщтих 
ппдатака са кпјима распплаже Матишни уред. За пвај ппсап је у предщкплскпј устанпви ''Наще 
дијете'' ангажпван  вплпнтер-приправник. 

Према ријешима Ернесе Мещић и Миреле Врабац из Пдјела за пбразпваое, кљушни прпблеми 
су финансије, али и „недпвпљна укљушенпст Владе Тузланскпг кантпна и Министарства за 
пбразпваое, науку, културу у сппрт када је у питаоу прпблем прпграма пбавезнпг 
предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа, кап и имплементација Закпна п предщкплскпм 
васпитаоу и пбразпваоу, кпје нема исти статус кап пстали нивпи пбразпваоа“. 

Стпга је, сматрају, неппхпднп „заједнишки приступити системскпм рјещаваоу пвпг питаоа, щтп 
ппдразумијева сарадоу Oпщтине и Министарства пбразпваоа, науке, културе и сппрта у 
утврђиваоу и пбезбјеђеоу финансијских средстава, прпценту пбухвата, критеријума за 
укљушиваое дјеце, щтп је у  складу са Шланпм 80, 81. и 82. Закпна п предщкплскпм васпитаоу и 
пбразпваоу „. 

Припреме за птппшиоаое прпграма текле су уз сагласнпст и сарадоу Oпщтине и Министарства 
за рад и спцијалну пплитику. Какп би се финансијски ппдржале најугрпженије категприје 
станпвнищтва, расписан је кпнкурс, и накпн изврщених припрема, већ је пд 01.11.2010. гпдине 
заппшела реализација прпграма. 

Министарствп пбразпваоа, науке, културе и сппрта Тузланскпг кантпна је израдилп Прпграм 
пбавезнпг предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа. 

Заппсленици пбданищта ''Наще дијете“ прпщли су планирани прпграм пбуке за рад са дјецпм 
пред пплазак у щкплу. Назив реализпванпг прпграма је: „Припрема за пплазак у пснпвну 
щкплу“, а прганизатпр  прпграма је невладина прганизација CIVITAS. 

Приликпм заппслеоа и избпра васпиташа припритете ће имати кадрпви кпји су едуцирани у 
прпцесима грађанскпг пбразпваоа, кадрпви виспке струшне спреме из пбласти предщкплскпг 
васпитаоа и пбразпваоа, те струшни сарадници виспкпг пбразпваоа кпји су пп 3акпну 
предвиђени кап прпфил кадра кпји мпже радити у предщкплским устанпвама. 

Квалитет рада пратиће Педагпщки завпд и кпмисија за праћеое и вреднпваое рада на пснпву 
Правилника п пцјеоиваоу и стицаоу вищих струшних зваоа (за васпиташе и струшне 
сараднике). 

Када су у питаоу рпдитељи, планиранп је да се за оих припреме инфпрмације п сампм 
прпграму пбавезнпг предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа, за кпга је пбавезујући, када 
ппшиое, гдје ће бити извпђени и кпликп сати ће трајати, те какп и сами мпгу ушествпвати у 
прпграмима. 

Рпдитељи шија дјеца ппхађају предщкплску устанпву 

Сви присутни рпдитељи, оих укупнп псам, већ имају инфпрмацију п Пквирнпм закпну за 
предщкплствп, а дпбили су је путем медија или пријатеља. Ппдржавају пву иницијативу јер 
сматрају да су дјеца кпја ппхађају предщкплске устанпве знатнп спремнија за щкплу и 
заједнишки рад. Немају инфпрмација п тпме да ли се пвај прпграм реализује у Тузли, и да ли у 
Oпщтини ппстпје билп какви планпви у вези с прпгрампм. Сматрају да би степен пбухвата дјеце 
у предщкплским устанпвама бип већи када би рпдитељи плаћали за бправак у пбданищту 
цијену усклађену са свпјим примаоима. 
Мисле да би дјеца, прије ппласка у щкплу, требала да усвпје правила ппнащаоа, изграде 
пптребне спцијалне вјещтине, да ппсједују пптребне радне навике и да се уппзнају са радпм у 
групи. Квалитет пвпг прпграма би се пгледап у тпме щтп би се дијете бпље, сигурније и 
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успјещније припремилп за щкплу. У свпм дпму  рпдитељи са дјецпм цртају, пищу слпва, шитају 
сликпвнице, разгпварају п щкпли. 

Пбразпвним властима би ппрушили да се предщкплскп васпитаое и пбразпваое уведу кап 
пбавезнo и тп пп шетири сата седмишнп, тпкпм цијеле щкплске гпдине.  

Васпиташи 

Васпиташи су уппзнати са Пквирним закпнпм п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу кпји 
предвиђа пбавезнп укљушиваое дјеце у предщкплскп васпитаое и пбразпваое у гпдини пред 
пплазак у щкплу. Пп оихпвим ријешима, направљен је пилпт прпјекат у пбданищту у Тузли у 
кпји су пбавезнп укљушена дјеца из спцијалнп депривираних категприја, а кпја ппхађају пвај 
прпграм три мјесеца у гпдини пред пплазак у щкплу (150 сати у редпвнпј предщкплскпј групи). 
Сматрају да је та пдлука вепма кприсна, јер имају и искуствп са прпщлпгпдищоим CIVITAS 
прпјектпм са пкп 50-ерп дјеце, „щтп се ппказалп пдлишним.“ Не знају да ли ппстпје билп какви 
планпви у oпщтини.   

Брине их питаое прпфесипналнпг кадра, јер у Тузли нема дпвпљнп васпиташа, и тп да ли би 
пни мпрали дпдатнп радити, акп се крене у имплементацију пбавезнпг прпграма. Такпђе имају 
дилему да ли је три мјесеца рада са дјецпм дпвпљнп да би се дјеца квалитетнп припремила за 
щкплу, те хпће ли рпдитељи бити задпвпљни тим резултатима.  

Сматрају да би рпдитељи требали да се уппзнају са планпм и прпгрампм, да знају хпће ли бити 
пбезбијеђен превпз, да ли ппстпје специјализирани прпграми у устанпви (сппрт, страни језици, 
плес), да им се пмпгући да шују искуства других рпдитеља. Рпдитеље треба укљушити у пвај 
прпграм, прганизујући радипнице за оих, и давати им редпвнп инфпрмације п напредпваоу дјеце. 

 

5.3.3.2.   СРЕБРЕНИК 

У ппщтини Сребреник, према препцјенама ппщтинскпг Pазвпјнпг тима, живи 45.000 станпвника. 
Прпцјеоује се да пкп 28% станпвника живи у урбаним насељима, дпк препсталих 72% 
станпвника спада у станпвнищтвп кпје живи у руралним насељима. Представник Oпщтине 
Сребреник, Нихад Мехмедпвић, не мпже прецизнп да пдгпвпри да ли је Пквирни закпн 
заживип у оихпвпј ппщтини, али сматра да щтп прије ппшне оегпва имплементација, тим 
бпље. Ппщтина има кпнкретне планпве кпји се састпје у планираним ппсјетама мјесним 
заједницама какп би едукпвали станпвнищтвп п Закпну, щтп је саставни дип Стратегије развпја 
oпщтине Сребреник, али питаоа прпстпра и ппреме за извпђеое прпграма, нису дефинисана. 
Истише да, збпг недпстатка финансијских средстава у Oпщтини, нису предвидјели пбухват све 
дјеце и врлп тещкп је рећи какп би се тп мпглп пстварити без ппмпћи щире заједнице. Ппщтина 
не ппсједује ресурсе за имплементацију пвпг Закпна и пптребна јпј је велика ппмпћ пд стране 
државних институција.  

У Сребренику има самп једнп пбданищте, а према ппдацима са кпјима распплаже, у ппщтини 
нема алтернативних прпграма,  мада Oпщтина сваке гпдине пбјављује јавни ппзив невладиним 
прганизацијама да се пријаве на кпнкурс за дпдјелу средстава. Кпнкретнп, прпјекти кпји се тишу 
предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа, никада нису били на кпнкурсу. 

Рпдитељи шија дјеца не ппхађају пбданищте  

Пквирни закпн п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу ппзнат је већини рпдитеља. 
Инфпрмацију су дпбили  путем медија, кап и у неппсреднпм кпнтакту са рпдитељима дјеце кпја 
већ ппхађају прпграм предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа. Присутни нису дпвпљнп 
уппзнати какп се Закпн имплементира на ппдрушју оихпве ппщтине, али кпликп пни знају тп 
„није дпвпљнп и квалитетнп“. На ппдрушју ппщтине, у тпку прпщле щкплске гпдине, ппстпјап је 
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један вид предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа, у једнпј ппдрушнпј щкпли, а реализпвап се 
крпз два щкплска шаса, сваки дан у седмици. Међутим, какп прпграм није бип пбавезан, дјеца 
нису дплазила редпвнп.  

Сва дјеца нису пбухваћена предщкплским васпитаоем и пбразпваоем и сматрају да је главни 
разлпг за тп материјалне прирпде, кап и неинфпрмисанпст. Рпдитељи сматрају да и питаое 
струшнпг кадра није ријещенп на најбпљи нашин. Мищљеоа су да се п пвпм питаоу „требају 
питати експерти из пве пбласти, а не пплитишари, кап щтп је кпд нас, на жалпст, слушај. 
Изражавају задпвпљствп щтп је прганизпван пвакав вид састанака, гдје и пни мпгу рећи свпје 
мищљеое.  

Припритетним сматрају инфпрмације п едукативнпј функцији прпграма, какви ће бити ефекти 
спцијализације, занима их квалитет рада у устанпви, струшнпст заппсленика. Сматрају 
пптребним да Закпн заживи щтп прије, али да се ствпре квалитетни предуслпви за оегпвп 
прпвпђеое, и да тп не би требалп бити „самп пукп прпвпђеое времена у устанпви“. Важнп је 
да су прпграми једнаки за сву дјецу уз ппщтпваое културе и традиције свих. Такпђе, мисле да 
је пптребнп да дјеца развијају пснпвне живптне навике, кап и да се у щтп већем степену 
спцијализују, те су мищљеоа да ће накпн тпга рад у щкпли, са тпм дјецпм, бити мнпгп лакщи. 
Рпдитељи пшекују квалитетан и адекватан прпграм, али и квалитетан наставни кадар. Сви 
рпдитељи би се требали укљушити у пвај прпграм и тп свпјим бправкпм у ушипницама, крпз 
разне радипнице са дјецпм, гдје би били активни ушесници. Рпдитељи сматрају да припрема 
дјеце за щкплу у великпј мјери зависи пд жеља, мптивације, кап и степена заинтереспванпсти 
за билп какав вид рада или игре.  

Васпиташи 

Свi присутни васпиташи уппзнати су са Пквирним закпнпм, а какп навпде, највище инфпрмација 
п Закпну су дпбили путем медија, електрпнских и писаних. Такпђе су присуствпвали 
семинарима на кпјима су уппзнати са пвим Закпнпм. Сматрају да је Закпн преураоен, јер ни 
институције нису припремљене за прихват дјеце. Мисле да се Закпн уппщте не прпвпди у 
цијелпј држави,  а самим тим ни у ппщтини Сребреник, а кап разлпге за пваквп стаое навпде 
питаое недпвпљнпг финансираоа и неинфпрмисанпст рпдитеља. Сматрају да су дјеца из 
руралних средина занемарена јер нису укљушена ни у један прпграм. Кап рјещеое предлажу 
птвараое пдјељеоа у ппдрушним щкплама.  

Присутни васпиташи су мищљеоа да се карактеристике квалитетнпг прпграма пгледају у 
ппщтиваоу педагпщких стандарда и нпрматива, кап и у смаоеоу брпја дјеце у групама. 
Ппзитивнп гледају на укљушиваое рпдитеља у припремни прпграм и тп на нашин да буду 
укљушени кап вплпнтери, асистенти. Сматрају да је врлп мпгуће да се рпдитељи укљуше у рад са 
васпиташима и да тп не сматрају упитним. Ппгптпвп би незаппслене рпдитеље хтјели укљушити 
кап  асистенте у васпитнп-пбразпвнпм раду. 

Васпиташи сматрају да је, прије свега, битнп да „дијете буде здравственп сппспбнп за бправак у 
предщкплскпј устанпви“. 

Пбразпвним властима ппрушују да се ппбрину п услпвима у генералнпм смислу, да се вище 
интересују  за пвај Закпн, да имају вище слуха за ппдрушје пбразпваоа.  
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5.3.4. ЗЕНИШКП-ДПБПЈСКИ КAНТПН 

Према ријешима Сефедина Хпчића, струшнпг сарадника за предщкплскп и пснпвнпщкплскп 
пбразпваое, кантпнални Закпн п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу је дпнесен на 
Скупщтини у јулу пве гпдине, а оегпва имплементација слиједи у 2011. гпдини. Министарствп 
пбразпваоа је у прпцесу израде ппдзакпнских аката, критерија за финансираое предщкплских 
устанпва на ппдрушју Зенишкп-дпбпјскпг кантпна. Дп јуна је планирана израда цјелпвитпг 
прпграма за предщкплскп васпитаое и пбразпваое и псталих аката. 

Предвиђен је пбухват све дјеце предщкплским васпитаоем и пбразпваоем, а пптещкпће се 
пшекују када је у питаоу прганизпваое рада са дјецпм из руралних ппдрушја, а пптребнп је 
ријещити и питаое недпстатка прпстпра. 

 

5.3.4.1. ВИСПКП 

Виспкп је градскп насеље и сједищте истпимене ппщтине са пкп 17.000 станпвника. Щеф 
Пдсјека друщтвених дјелатнпсти у ппщтини Виспкп, Хасан Щехинпвић, нас је инфпрмисап да је 
пкп 30% дјеце пвпг узраста, са ппдрушја пве ппщтине, укљушенп у предщкплски прпграм, а у 
пквиру тпга пкп 10% су дјеце из угрпжених група. Прпблеми су упбишајени – удаљенпст 
пбданищта, ппремаое прпстпра, недпвпљна заинтереспванпст рпдитеља, кап и цијена пд 130 
КМ кпја је за мнпге рпдитеље превиспка (пппуст имају самп рпдитељи за другп пднпснп треће 
дијете кпје ппхађа пбданищте). Щеф Пдсјека, Щехинпвић, је забринут за реализацију прпграма 
и, имајући у виду тренутнп стаое у БиХ, сматра да је „малп преураоенп“ за пвакав прпграм.  

На ппдрушју Виспкпг има једна играпница кпју впди НВП „Сумеја“ али Oпщтина не ппдржава и 
не планира ппдржавати пвакве прпграме. Ппстпјап је и прпграм кпји је реализпвап CIVITAS и 
Save the Children. 

Рпдитељи дјеце кпја ппхађају и пне кпја не ппхађају пбданищте 

Већина рпдитеља, кпји су ушествпвали у фпкус групи, се слпжила да је дпнпщеое Пквирнпг 
закпна за сваку ппхвалу, и да ће оегпва примјена ппдржати развпј дјеце и бпље их припремити 
за щкплу, мада има и мищљеоа да је тп „преранп за дјецу“ и да дјеца требају ппћи у щкплу са 7 
гпдина, а у пбавезне предщкплске прпграме са 6 гпдина. Сви се слажу да рпдитељи нису 
дпвпљнп инфпрмисани, али ни едуцирани, те да не ппстпје ни дпбри материјални предуслпви 
за пбухват све дјеце. 

Видљивп је да су мищљеоа рпдитеља дјеце кпја ппхађају пбданищте ппзитивнија п 
предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу пд мищљеоа пних рпдитеља шија дјеца не ппхађају 
пбданищте. Рпдитељи дјеце кпја ппхађају пбданищте су вище фпкусирани на развпј лишнпсти 
дјетета, сампппуздаоа и пдлушнпсти, дпк се рпдитељи дјеце кпја не иду у пбданищте вище 
брину да ли ће дјеца мпћи испунити све пбавезе и да ли ће прпграм бити ппдржан. 

Рпдитељи сматрају да је јакп важнп да и пни буду укљушени у рад и да је кпнстантна 
кпмуникација и сарадоа са васпиташима неппхпдна.  

Васпиташи 

Васпиташи заппслени у пбданищту у Виспкпм уппзнати су са Пквирним закпнпм, али су 
забринути када је у питаоу спремнпст заједнице за оегпву имплементацију те ппстпјаое 
дпвпљних финансијских средстава. Вепма су птвпрени и ппдржавају идеју да се прпграм 
прганизује и у щкплским прпстпријама у недпстатку пбданищта. Сматрају да је важнп израдити 
дпбар прпграм кпји је свепбухватан и кпји је фпкусиран самп на кљушне кпмпетенције и 
вјещтине кпје су дјеци пптребне. 



71 

 

5.3.4.2. ЗЕНИЦA 

Зеница је средищте Зенишкп-дпбпјскпг кантпна и екпнпмскп средищте регије средое Бпсне са 
пкп 127.000 станпвника. 

Стаое у пбласти предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа, на ппдрушју ппщтине Зеница, је вепма 
тещкп. Збпг пада наталитета, незаппсленпсти и виспке цијене пбданищта, свега 5% 
предщкплске дјеце је укљушенп у прещкплскп васпитаое и пбразпваое. Какп наглащава Фата 
Сребреница, струшни сарадник за пбразпваое и инфпрмисаое у Служби за друщтвене 
дјелатнпсти oпщтине Зеница, сада се у Зеници гпдищое рађа пкп 1000 дјеце, дпк је прије 15-
так гпдина та брпјка прелазила 2000. Екпнпмска цијена пбданищта је 400 КМ, а рпдитељи 
плаћају 120 КМ, дпк субвенција нема. 

У складу са планираним активнпстима на нивпу Kантпна, у ппщтини Зеница се, пд 
щкплске/педагпщке 2011/2012. гпдине предвиђа имплементација Пквирнпг закпна и увпђеое 
пбавезнпг предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа. Aктивнпсти су усппрене збпг фпрмираоа 
изврщне власти, пднпснп смјене министара, а тиме и кащоеоа у дпнпщеоу бучета.  

Када је у питаоу градскп ппдрушје Зенице, пснпвни услпви за реализацију предщкплских 
прпграма ппстпје, а у приградским и руралним срединама предвиђа се ппремаое прпстприја у 
ппдрушним щкплама. Пбданищта у Зеници имају мали брпј дјеце, па има дпвпљнп прпстпра и 
струшнпг кадра за пбухват све дјеце у гпдини пред пплазак у щкплу. Финансијску ппдрщку 
пружиће и Министарствп за рад и спцијалну пплитику, какп би се ппкрили трпщкпви превпза и 
смјещтаја дјеце из спцијалнп угрпжених и маргинализпваних категприја. 

Пшекује се израда нпвих педагпщких стандарда и нпрматива, кап и пбука васпиташа, али се 
кпнкретне активнпсти тек пшекују. 

Aлтернативни прпграми: 

Рад са дјецпм из угрпжених категприја: Save the Children, UMCOR, Дјешије пбданищте „Мала 
креативна щкпла Кевсер“, Удружеое „Наща дјеца“ и др. 

Рпдитељи шија дјеце ппхађају пбданищте 

Мада су дпнекле, и тп углавнпм прекп медија, уппзнати са Закпнпм, рпдитељи изражавају 
незадпвпљствп нашинима на кпји се пни инфпрмищу п свим питаоима у вези са васпитаоем и 
пбразпваоем дјеце. 

Ппдржавају птппшиоаое пбавезнпг предщкплскпг прпграма, какп би се „свпј дјеци дале 
једнаке щансе“. Сматрају да је пбданищте мјестп гдје се дјеца псампстаљују и стишу пснпвне 
радне навике и мисле да је 150 сати малп укпликп се желе ппстићи знашајнији резултати.  

Када је у питаоу улпга рпдитеља у припреми за щкплу, рпдитељи кажу: „Пбразпвни дип не 
треба пребацивати на рпдитеље. Ушитељи у щкпли пшекују да дијете све зна. Ми припремамп 
дјецу да ппщтују другпве, ушитеља, да се мпрају ппнащати у складу са правилима, да стекну 
неке радне навике. Бпјимп, цртамп са дјецпм. Шитамп свпјпј дјеци. Да бисмп имали квалитет, 
треба да сурађују рпдитељи и васпиташи. Ми дјеци ненаметљивп гпвпримп п щкпли и трудимп 
се да је завпле“. 

Рпдитељи су једнпгласни у тпме да је неппхпднп мнпгп вище улпжити у предщкплствп, какп у 
инфраструктуру и кадар, такп и у псигураваое да щтп већи брпј дјеце ппхађа цјелпдневни 
прпграм. Сматрају да нису у питаоу недпстатак финансијских средства већ „ппщта 
незаинтереспванпст за предщкплствп и недпстатак впље“. 
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Васпиташи 

Пбавезнп укљушиваое дјеце у предщкплскп васпитаое и пбразпваое ппдржавају и васпиташи, 
наглащавајући да су „дјеца кпја прплазе пвакву припрему сампсталнија, прганизпванија, истишу 
се у свему, далекп  су спремнија за щкплске активнпсти. Збпг тпга је важнп да свакп дијете има 
исте прилике и да предщкплскп васпитаое и пбразпваое буде бесплатнп“. 

Када је у питаоу прганизација рада предщкплских група, васпиташи имају занимљиве идеје. 
Према оихпвпм мищљеоу: „Aкп би  се групе пфпрмиле пд дјеце кпја ће ппхађати тих 150 сати, 
требалп би их укљушивати међу дјецу кпја већ бправе у пбданищту. Дјеца би требала дплазити 
некпликп пута седмишнп и пстајати дуже. Билп би дпбрп да дјеца псјете сав живпт у пбданищту. 
Инаше, ми у септембру имамп адаптаципнп-ппсерваципни перипд и за дјецу кпја ппхађају 
пбданищте. Треба пбратити пажоу на адаптацију дјеце и спцијализацију, али радити и на 
оихпвпј едукацији. Треба пслущнути пптребе дјеце“. 

Васпиташе брину реакције и пдазив рпдитеља, јер пшекују тещкпће када је у питаоу дпвпђеое и 
пдвпђеое дјеце, удаљенпст пбданищта пд мјеста станпваоа, брпјнпст група и ппремљенпст 
устанпве. Сматрају да је дпбра инфпрмисанпст вепма знашајна, и да рпдитељи треба да дпбију 
не самп инфпрмације п прпграму и нашину прпвпђеоа, негп и п знашају предщкплства и 
оегпвпј кпристи за дјецу и за ппрпдице. Рпдитеље, према мищљеоу васпиташа, треба 
укљушити и у израду прпграма, кап и у друге активнпсти у пбданищту. 

Пбразпвним властима би ппрушили: „Дијете је на првпм мјесту. Кад би се мпглп и раније 
ппшети са укљушиваоем све дјеце у пбданищта, тп би билп дпбрп. Скупље је ппслије 
исправљати неке ствари, негп сада улпжити у васпитаое и пбразпваое. Све лпще щтп се 
дещава у друщтву ппсљедица је и тпга да су дјеца препущтена сама себи. Ми смп такпђе 
препущтени сами себи“. 

 

5.3.5.      БПСAНСКП-ППДРИОСКИ КAНТПН 

5.3.5.1. ГПРAЖДЕ 

Ппщтина Гпражде је административни и културни центар Бпсанскп-ппдриоскпг кантпна са пкп 
30.000 станпвника. 

Интервју са представницима пргана управе из ппщтине Гпражде уприлишен је са Санидпм 
Зиракпм, щефпм Cлужбе за јавне сервисе и технишке ппслпве, и Емирпм Дјана, струшним 
савјетникпм у Oпщтини. На питаое мпдератпра п тпме да ли су уппзнати са Пквирним закпнпм 
п предщкплскпм васпитаоу, кпји предвиђа пбавезан пбухват дјеце предщкплским васпитаоем 
и пбразпваоем у гпдини пред пплазак у щкплу, сагпвпрници су пдгпвприли да су уппзнати са 
пвим закпнпм, али да пн на ппдрушју ппщтине Гпражде није заживип у пунпм капацитету, јер 
недпстају финансијска средства кпјима би се псигуралп бесплатнп ппхађаое предщкплских 
устанпва или припремних прпграма у гпдини пред пплазак дјеце у щкплу. У Гпражду тренутнп 
ппстпје два пбданищта, један кпји суфинансира Oпщтина и кпју ппхађа 88-ерп дјеце и други 
шији је псниваш СПС Дјешије селп из Гпражда. Пбданищте кпје се налази у мјесту Виткпвићи је 
затвпренo збпг „незаинтереспванпсти рпдитеља за упис дјеце“. Мјесешна партиципација 
рпдитеља изнпси 120 КМ. Сагпвпрници нам нису мпгли дати пдгпвпр кплики је прпценат дјеце 
кпја не иду у пбданищте.  

Када су у питаоу ресурси за имплементацију пвпг Закпна, ппстпји велики брпј незаппслених 
васпиташа, кпји би мпгли бити нпсипци предщкплскпг прпграма за пбухват дјеце пред пплазак у 
щкплу. На ппдрушју ппщтине Гпражде ппстпје три пбданищта шији су капацитети пунп већи пд 
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брпја дјеце кпја га ппхађају, такп да прпстпр и материјалнп технишки услпви не би требали бити 
прпблем. 

Истишу да је ппред пбезбјеђеоа материјалних средстава, такпђе битнп  утицати и на бпљу 
инфпрмисанпст и едукацију рпдитеља, какп би се и пни сами укљушили у имплементацију 
прпграма. Прпграм припремају васпиташи и директпри предщкплске устанпве. Ппщтина дп 
сада није ушествпвала у креираоу ппдрщке крпз  инфпрмисаое рпдитеља п пвпм прпграму. За 
имплементацију дп сада нису планирана никаква средства из бучета Oпщтине, јер за тп не 
ппстпје реални услпви. 

Aлтернативни прпграми: 

На ппдрушју ппщтине Гпражде ппстпје прпграми за дјецу предщкплскпг узраста кпје је ппкренуп 
СПС Киндердпрф из Гпражда. Ријеш је п ппкретнпј играпници кпја настпји анимирати дјецу крпз 
разлишите едукативне радипнице. На пвај нашин су активнпстима предщкплскпг васпитаоа и 
пбразпваоа ппкривена рурална ппдрушја ппщтине Гпражде. 

Рпдитељи шија дјеца ппхађају пбданищте 

Присутни рпдитељи су уппзнати са пвим 3акпнпм и сматрају га непптребним. Према оихпвпм 
мищљеоу, пвај 3акпн је исхитрен, јер се нису стекли услпви за оегпву имплементацију. 
Мищљеоа су да је пптребнп пбезбиједити средства, кпја ће пмпгућити дјеци предщкплскпг 
узраста бесплатнп ппхађаое пбавезнпг прпграма у гпдини пред пплазак у щкплу. Неки пд 
присутних рпдитеља сматрају да је пвај 3акпн непптребан збпг неусклађенпсти прпграма 
деветпгпдищоег пбразпваоа и прпграма предщкплскпг пбразпваоа. Један пд већих прпблема 
пвпг пбавезнпг прпграма рада са предщкплскпм дјецпм, јесте и самп дпвпђеое дјеце у 
пбданищта, гдје је планирана реализација пвпг прпграма, јер су мнпга мјеста вепма удаљена 
пд ппстпјећих пбданищта. 

Сви присутни мисле да Oпщтина не ради скпрп нищта пп питаоу предщкплскпг васпитаоа и 
пбразпваоа, а ппгптпвп када је у питаоу прпвпђеое шланпва закпна п пбавезнпм 
предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу. П планпвима Oпщтине, пп пвпм питаоу, није им 
ппзнатп нищта, пднпснп  нису дпбили никакве инфпрмације п тпме. 

Присутни сматрају да се рпдитељима мпрају пружити инфпмације п сампм знашају 
предщкплскпг прпграма, на шему се пвај прпграм базира, щта је циљ пвпг прпграма. Пп 
оихпвпм мищљеоу, прпграм предщкплскпг васпитаоа треба да се базира искљушивп на 
развпју емпципналних, спцијалних  и псталих живптних вјещтина, а да щкпла треба да уши дјецу 
писаоу, шитаоу и псталим пбразпвним задацима. Сматрају да се са дјецпм вепма малп или 
никакп не ради, у смислу оихпве припреме за щкплу, щтп се види и на дјеци у првпм разреду 
пснпвне щкпле, гдје дјеца јпщ увијек нису сампстална.  

Васпиташи 

Васпиташи кпји раде у пбданищту, шији је псниваш Oпщтина, су уппзнати  са Пквирним закпнпм, 
а инфпрмације су дпбили путем медија, путем семинара у прганизацији удружеоа 
предщкплских радника, путем јавне расправе, кпју је прганизпвала ппщтина Гпражде. 
Васпиташи сматрају да пвај 3акпн треба пбавезнп да заживи какп би се ппвећап брпј дјеце кпја 
су пбухваћена предщкплским. васпитаоем и пбразпваоем. У оихпвпм пбданищту већ ппстпји 
прпграм за дјецу предщкплскпг узраста, кпја ће пве гпдине ппћи у щкплу, без пбзира щтп пвај 
3акпн, на ппдрушју ппщтине Гпражде, треба да ппшне са имплементацијпм тек на прпљеће 
2011. гпдине.  

Према ријешима присутних васпиташа, у оихпвпј Oпщтини закпн се у пптпунпсти не прпвпди, а 
не врще се ни припреме за имплементацију истпг. Углавнпм је све препущтенп пбданищтима, 
кпја су ппет пгранишена финансијским средствима и зависе пд партиципације рпдитеља. 
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Квалитетна имплементација Закпна и реализација прпграма пбавезнпг предщкплскпг 
пбразпваоа зависи искљушивп  пд пдлуке да ли ће прпграм бити бесплатан или ће бити 
финансиран пд стране рпдитеља. Стпппстптни пбухват дјеце пвпг узраста мпгућ је, према 
оихпвим прпцјенама, јединп акп је прпграм бесплатан. 

Пп мищљеоу присутних васпиташа, планирани брпј сати, кпји је предвиђен за пвај прпграм је 
мали и недпвпљан је за пзбиљнији приступ. Сматрају да је најбпље рјещеое цјелпдневни 
бправак дјеце у  гпдини пред пплазак у щкплу. Дп сада нису имале никакву дпдатну едукацију 
п прпграму у гпдини пред пплазак дјеце у щкплу. Према оихпвим ријешима, мпрају се 
пбезбиједити бпљи технишкп материјални услпви кпји би пмпгућили реализацију пвпг 
прпграма. Прпграм би се требап фпкусирати на развпј вјещтина, развпј емпципналне зрелпсти, 
ушеое сампсталнпсти, јер се дјеца за вјещтине писаоа и шитаоа свакакп припремају у првпм 
разреду деветпгпдищоег щкплпваоа. 

Према инфпрмацијама кпје смп дпбили пд васпиташа, пбданищте има вепма дпбру сарадоу са 
центрпм за културу и са СПС-пм, гдје су се пдржавале разлишите манифестације за дјецу, кап и 
пкругли стплпви, кпји су имали за циљ едукацију рпдитеља. 

 

5.3.6. СРЕДОПБПСAНСКИ КAНТПН 

Какп истише Ивица Aугустинпвић, вищи струшни сарадник за предщкплскп и пснпвнп 
пбразпваое, у Средопбпсанскпм кантпну јпщ увијек није усвпјен закпн п предщкплскпм 
васпитаоу и пбразпваоу, кпји је у складу с Пквирним закпнпм п предщкплскпм васпитаоу и 
пбразпваоу на нивпу Бпсне и Херцегпвине. У пвпм Кантпну јпщ увијек је на снази Закпн п 
предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу кпји је дпнесен 2001. гпдине (Сл. нпвине, брпј:11/01). 
Према оегпвим ријешима, нпви кантпнални закпн п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу је 
у нацрту и оегпвп  усвајаое пшекује се ппшеткпм 2011. гпдине али се са имплементацијпм неће 
кренути прије щкплске 2012/2013. гпдине, какп би се ствприли сви предуслпви за оегпву 
примјену и уклпниле пбјективне препреке.  

На ппдрушју Средопбпсанскпг кантпна дјелује 17 предщкплских устанпва, пд шега псам јавних и 
девет приватних, кпје немају дпвпљнп прпстпрних капацитета да прихвате пкп 2900 дјеце, 
кпликп би требалп бити укљушенп у пбавезнп предщкплскп васпитаое и пбразпваое. Псим 
прпстпрних, у Кантпну пшекују и прпблеме везане за недпстатак кадрпва кап и прпблеме са 
превпзпм дјеце „кпји је гпрући прпблем већ дуже вријеме у пвпм Кантпну, када је у питаоу 
превпз пснпваца“. Какп би се превазищли пви прпблеми, у пним мјестима гдје предщкплске 
устанпве нису дпвпљнп развијене или не ппстпје, „прпграм ће се реализпвати у пснпвним 
щкплама, или ппдрушним пдјељеоима неких щкпла. У слушају недпстатка кадра, прпграм мпгу 
реализпвати и прпфеспри разредне наставе, уз пбавезнп ппхађаое примјерене едукације“. 

Прпграм пбавезнпг предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа израдили су васпиташи и директпри 
предщкплских устанпва, уз ппдрщку Mинистарства и прганизације Save the Children Norway. 
Министарствп прпсвјете  уједнп је израдилп свепбухватну aнализу прпвпђеоа прпграма 
пбавезнпг предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа у Средопбпсанскпм кантпну кпја се пднпсила 
на мпгућнпсти прпвпђеоа прпграма, финансијске захтјеве, пптребну инфраструктуру, кадрпвске 
захтјеве, питаое превпза, питаое мини пбрпка, едукације кадра, материјалне трпщкпве, 
пдгпвпрнпсти и пбaвезе ппщтинских и кантпналних власти, итд. 

Васпиташи кпји тренутнп раде са дјецпм, те прпфеспри предщкплскпг васпитаоа кпји се налазе 
на бирпу, а уз тп имају пплпжен струшни испит, имаће припритет при ангажпваоу за 
реализацију прпграма. 
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Надзпр над прпвпђеоем пвпга прпграма и ефектима истпг је, према ријешима вищег струшнпг 
сарадника Aугустинпвића, изузетнп важан, пспбитп у првим гпдинама имплементације. Надзпр 
ће пбављати струшне пспбе, првенственп из реда васпиташа и директпра предщкплских 
устанпва. Улпга педагпщких завпда, кап и струшних тијела министарства, мпра бити ефективна и 
усмјерена на преппзнате прпблеме кпји прпизлазе из саме праксе. 

Цијена пбданищта у јавним устанпвама креће се пд 80 дп 120 КМ, а у ппјединим слушајевима, 
имамп и дјелимишну субвенцију пд стране ппщтинских власти. У приватним устанпвама, 
рпдитељи издвајају и дп 200 КМ, али се брпј пбданищта ппвећава, ппсебнп накпн све 
интензивније кампаое у вези са знашајем ранпг пбразпваоа. 

 

5.3.6.1.   БУСПВAШA 

Буспваша је ппщтина са 46 насељених мјеста и пкп 19.000 станпвника. На ппдрушју Буспваше, кап 
и псталих ппщтина Средопбпсанскпг кантпна, према ријешима представника Oпщтине, Жељке 
Вујица, кпнкретних мјера и активнпсти у вези са Пквирним закпнпм п предщкплскпм васпитаоу 
и пбразпваоу, јпщ увијек нема, а дугпрпшна стратегија није псмищљена.  

У Буспваши нема ниједнпг јавнпг пбданищта а једину предщкплску устанпву пд 1996. гпдине 
впде Щкплске сестре фраоевке. Када је у питаоу недпстатак прпстпра, нека пд рјещеоа, према 
мищљеоу представника Oпщтине ,Жељкe Вујица, мпгу бити прилагпђаваое щкплскпг прпстпра 
за дјецу предщкплскпг узраста, али се јавља прпблем кппрдинације активнпсти јер щкпле нису 
у ппщтинскпј надлежнпсти. Ппщтине нису дпвпљнп уппзнате и не сматрају свпјпм пбавезпм 
бављеое питаоима прпграма, пдабира и едукације кадра, навпдећи да је све тп у ингеренцији 
кантпналних институција. Брига Oпщтине п щкплпваоу дјеце угрпжених група фпрмалнп не 
ппстпји, а кљушну препреку представља недпстатак финансијских средстава, али и питаое 
ингеренција и пбавеза Oпщтине и других пргана и институција.  

Рпдитељи дјеце кпја ппхађају и рпдитељи дјеце кпја не ппхађају пбданищте 

Рпдитељи нису уппзнати са Пквирним закпнпм, а ни са планпвима Oпщтине пп питаоима 
предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа. Мищљеоа п знашају прпведбе пвпг Закпна такпђе су 
ппдијељена. Прптивници увпђеоа пбавезнпг предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа сматрају 
да се пнп „натура рпдитељима“, да су дјеца премлада за „щкплу“, и да су тп превелике пбавезе 
за малу дјецу. Други рпдитељи пвп виде кап прилику за свпју дјецу да се друже са псталпм 
дјецпм, да се припреме за щкплу и сл. У свакпм слушају, рпдитељи сматрају да не мпгу мнпгп 
утицати на прпмјене ппстпјећег стаоа.  

Брине их прилаз щкпли и цеста кпју дјеца на путу треба да пређу, какп ће се дјеца адаптирати 
на щкплски амбијент, какп ће се снаћи у кпмуникацији са старијпм дјецпм, кп ће их дпвпдити у 
щкплу и сл.  

Сматрају да дјеци требају прганизпване предщкплске активнпсти, и да у оихпвпј ппщтини 
ппстпји пптреба за птвараоем јавне предщкплске устанпве. 

Васпиташи  

Мищљеоа васпиташа п иницијативи увпђеоа пбавезнпг предщкплскпг васпитаоа и 
пбразпваоа у гпдини пред пплазак у щкплу су ппдијељена. Видљив је страх у вези с пшуваоем 
радних мјеста јер ппстпји бпјазан да ће се у щкплама прганизпвати рад са припремним 
групама, а не у предщкплскпј устанпви. Када би се пбезбиједили услпви и прпграми, 
прганизпвали и реализпвали у пбданищту, васпиташи сматрају да би тп свакакп билп важнп за 
дјецу и оихпву рану спцијализацију. 
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Мищљеоа су да оима није пптребна никаква дпдатна пбука за рад са дјецпм у гпдини пред 
пплазак у щкплу, иакп се радп едукују, али да је пптребнп едукпвати рпдитеље и усппставити 
сарадоу између васпиташа и ушитеља. Рпдитеље би п прпграму требалп пбавијестити на 
вријеме и дати им инфпрмације у вези са садржајем и активнпстима, предвиђеним прпгрампм, 
кап и инфпрмације п преднпстима за дјецу пд ппхађаоа предщкплских прпграма и др. 

Васпиташи сматрају да се све припреме требају пбавити на вријеме и да пни пд ппшетка требају 
бити укљушени. Сарадоа щкпла и пбданищта треба бити псигурана. Васпиташи треба да имају 
ппдрщку и других струшоака, а за свакп дијете треба да се впди ппртфплип. 

 

5.3.6.2. КИСЕЉAК 

Према прпцјенама ппщтинских служби, у Кисељаку живи пкп 24.000 станпвника. На ппдрушју 
ппщтине Кисељак, према ппдацима са кпјима распплаже Марица Пущић, щеф  Пдјела 
спцијалне защтите, јпщ увијек нису преузете никакве активнпсти у правцу прилагпђаваоа 
Пквирнпг закпна за предщкплскп васпитаое и пбразпваое, кпји предвиђа пбавезан пбухват 
дјеце предщкплским васпитаоем и пбразпваоем у гпдини пред пплазак у щкплу. Не ппстпје 
никакви кпнкретни планпви, већ је све у фази анализираоа ситуације. Кљушне пптещкпће у 
реализацији пвпг прпграма у Кисељаку су, прије свега, недпстатак финансијских средстава и 
недпвпљан брпј предщкплских устанпва, кпје би мпгле предщкплским васпитаоем и 
пбразпваоем пбухватити сву дјецу. Према ријешима щефице ппщтинскпг Пдјела спцијалне 
защтите, први кпрак у правцу имплементације би требап да буде  утврђиваое закпнскпг пквира 
кпјим би се регулисалп ппстпјаое предщкплске устанпве шији би псниваш била Oпщтина, јер у 
Кисељаку не ппстпји јавнп пбданищте. У пвпм тренутку ппстпји једнп приватнп пбданищте и 
једнп кпје финансира Caritas, кпји би требали имати усаглащен план рада и дјелпваоа. Такпђе 
истише да дп сада није утврђен прпграм. Припреме би требале кренути пд ппстпјећег стаоа.  

Према мищљеоу щефa Пдјела, Марице Пущић, дпбрп псмищљенп пкружеое и дпбрп 
прганизпвана дјелатнпст у пквиру пвпг прпграма, сигурнп ће дати резултате. Ефекти прпграма 
би се требали пратити крпз један дужи перипд, какп би се устанпвилп кпји су мпгући недпстаци 
у примјени и пракси, щта би се требалп ппправити и сл. 

Рпдитељи су најважнија карика у васпитаоу дјеце и оих треба инфпрмисати п знашају ранпг 
раста и развпја. Пптребнп је сензибилизпвати рпдитеље за пву прпблематику, за знашај ране 
интервенције за развпј дјеце.  

Aлтернативни прпграми: 

У Кисељаку је радилп некпликп играпница (није прецизиранп у кпјем временскпм перипду), а 
недавнп је престала са радпм и ппсљедоа, збпг недпвпљне ппсјећенпсти пд стране дјеце.   

Реализује се самп прпграм за дјецу са пптещкпћама у развпју, кпји је ппдржан пд стране 
Oпщтине. 

Рпдитељи шија дјеца ппхађају пбданищте 

Рпдитељи имају самп незванишне инфпрмације када је ријеш п Пквирнпм закпну п 
предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу. Слажу се да је такав прпграм пптребан за сву дјецу, па 
и оихпву. Према оихпвим сазнаоима, велики брпј дјеце не ппхађа пбданищте и мисле да би 
Oпщтина требала да пбезбиједи вище материјалних средстава, какп би се стаое ппбпљщалп. 
Пнп щтп највище брине рпдитеље, када је ријеш п пвпм прпграму, је какп ће све тп бити 
прганизпванп, кпликп ће трајати и сл. Рпдитељи сматрају да би дјеца прије ппласка у щкплу 
требала развити радне навике, ппсједпвати пптребне спцијалне вјещтине, сампппуздаое и сл. 
Пснпвни предуслпв за квалитетнп пбразпваое, пп оихпвпм мищљеоу, је квалитетан и дпбрп 
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пбушен кадар за рад са дјецпм. Дппринпс квалитету би бип и већа укљушенпст рпдитеља у рад 
предщкплских устанпва.  

Према навпдима рпдитеља, дјеца кпд куће уше правила ппнащаоа и сппнтанп развијају свпје 
пптенцијале. Преппрука властима је да би сва пбданищта и щкпле требале радити пп истпм 
плану и да би рпдитељи, у знатнп већем брпју, уписивали свпју дјецу у пбданищте, када би 
имали дпвпљнп средстава за тп. 

Васпиташи 

Присутни васпиташи уппзнати су са Пквирним закпнпм п пбавезнпм предщкплскпм васпитаоу и 
пбразпваоу. Инфпрмације су дпбили на пкруглпм стплу пдржанпм у Кисељаку, управп на ту 
тему, кап и на семинару. Сагласни су да је пва закпнска пдлука пправдана и пптребна, јер су 
дјеца, кпја ппхађају пбданищта, спремнија за щкплу пд пстале дјеце. Вепма је мали прпценат 
укљушенпсти дјеце у предщкплске устанпве, јер вепма мали брпј рпдитеља разумије прави 
знашај предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа ,  „нема у Кисељаку тпг пбишаја, те традиције“. 
Пптребнп је, стпга, уппзнати рпдитеље да свакп дијете има правп на предщкплскп васпитаое и 
пбразпваое, едукпвати рпдитеље п знашају ранпг раста и развпја, прганизпвати јавне трибине 
и уппзнати рпдитеље са пвим Закпнпм, инфпрмисати их путем медија и сл. Приликпм 
реализације прпграмских активнпсти, пптребнп је активнп укљушити и рпдитеље. 

Квалитетан прпграм за дјецу, пп мищљену васпиташа, задпвпљава стандарде и даје мпгућнпст 
за индивидуализиран приступ и инклузивнп пбразпваое. Пп мищљеоу васпиташа, пнп щтп би 
требалп свакп дијете да науши и развије, какп би билп спремнп за пплазак у щкплу, су 
сампсталнпст, спцијалне вјещтине и кпмуникативнпст.  

 

5.3.6.3. БУГПЈНП 

На ппдрушју ппщтине Бугпјнп живи пкп 37.000 станпвника. Ппщтина Бугпјнп је била једна пд 
експерименталних ппщтина када је у питаоу имплементација пвпг Закпна, навпди Сеад 
Карахпчић, ппмпћник нашелника ппщтине Бугпјнп. Пвај прпграм, кпји је пбухватип између 50 и 
60 предщкплске дјеце, реализпван је тпкпм двије щкплске гпдине, и тп прве гпдине уз 
финансијску ппдрщку прганизације Save the Children, а другe гпдинe рад је финансирала 
Oпщтина.  

Да би се у 2011. гпдини кренулп са имплементацијпм припремнпг прпграма, првп се мпра 
усвпјити кантпнални Закпн п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу, а и када Скупщтина 
Средопбпсанскпг кантпна усвпји пвај Закпн, питаое је времена када ће се пва закпнска пдлука 
мпћи дпсљеднп имплементирати.  

Планпви за имплементацију Закпна зависе пд финансијских средстава, пднпснп мпра се 
дпгпвприти кп ће финансирати прпграм, је ли тп Oпщтина или Кантпн. Пвај Закпн би, такпђе, 
требап предвидјети механизме за пптицај рпдитељима да укљуше дјецу у прпграм за пбавезнп 
предщкплскп васпитаое и пбразпваое, шиме би се псигурап стпппстптни пбухват дјеце.  

Кљушне пптещкпће у имплементацији, према прпцјени ппмпћника нашелника, би мпгле 
прпизаћи, првенственп, из јпщ увијек неријещених питаоа нашина финансираоа и 
прганизације прпграма, кап и неппстпјаоа адекватних прпстприја у руралним срединама за 
прганизпваое рада са дјецпм. Мпгап би се јавити и дефицит пдгпварајућег кадра за рад са 
дјецпм предщкплскпг узраста.  

Сматра да би рпдитељи требали бити укљушени у реализацију прпграма крпз примједбе и 
сугестије у вези са наставним планпм и прпгрампм у циљу оегпва ппбпљщаоа. 
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Инаше, у Бугпјну дјелује једнп пбданищте, а цијена бправка у пбданищту је 150 КМ за 
цјелпдневни бправак и 120 КМ за пплудневни бправак, а субвенција нема.  

Aлтернативни прпграми: 

Прпграм Save the Children за сву дјецу, не самп из маргинализпваних група. 

Удружеое „Сунце“ 

Рпдитељи шија дјеце нису ппхађала никакву предщкплску устанпву 

Никп пд присутних рпдитеља, оих укупнп псам, није шуп за Пквирни закпн п предщкплскпм 
васпитаоу и пбразпваоу, иакп сви сматрају да би тај Закпн требап бити усвпјен јер би тп 
дппринијелп да дјеца заиста спремнија ппђу у щкплу. Не знају какп се у оихпвпј ппщтини 
прпвпди пвај закпн, а такпђе немају ни инфпрмацију п тпме да ли и какви планпви ппстпје у 
Oпщтини у вези са пвпм прпблематикпм, јер никпга нису ни питали.  

Према оихпвпм мищљеоу, најбпљи перипд за припремни прпграм, бип би накпн наврщене 
пете гпдине дјететпвпг живпта, а дијете би ималп прилику да се спцијализира, фпрмира и 
развије радне и хигијенске навике, да се дружи са врщоацима, да се науши дисциплини, да 
развија псјећај пдгпвпрнпсти. Сматрају да је за квалитетнп пбразпваое и рад са дјецпм важан 
пднпс васпиташа и дјетета, нашин рада, прпстпрна прганизација, разнпврснпст у садржајима и 
сл. Кпд куће дјецу припремају за пплазак у щкплу нефпрмалнп, крпз цртаое, бпјеое, 
уппзнаваое слпва, пд старијег брата или сестре.  

Васпиташи 

Присутни васпиташи већ су уппзнати са Пквирним закпнпм за предщкплскп васпитаое и 
пбразпваое и тп на Oкруглпм стплу кпји је пдржан у Бугпјну, прганизпванпм пд стране 
респрнпг Министарства, OSCE-а и Aктива директпра у Средопбпсанскпм кантпну. Сматрају да 
се Закпн треба имплементирати, али ппщтп је ријеш п васпиташима кпји имају дугпгпдищое 
искуствп у струци и дпбрп ппзнају прилике у предщкплству, ппстпји велика дилема какп ће тп 
заживјети у оихпвпј ппщтини, првенственп збпг финансијских и кадрпвских пптещкпћа.  

Према оихпвим ријешима, у Бугпјну се већ три гпдине прпвпди прпграм кпји припрема дјецу за 
пплазак у щкплу и реализује се у Центру за предщкплскп васпитаое и пбразпваое, у кпји буде 
укљушенп пкп 25-ерп дјеце, а преднпст имају дјеца из екпнпмски угрпжених ппрпдица. 
Прпјекат је трајап птприлике 150 сати, сваки дан пп три сата. Прпјекат је у првпј гпдини 
финансирап Save the Children, а већ сљедеће гпдине финансираое је преузела Oпщтина.  

Највище их брине недпстатак финансијских средстава за квалитетну реализацију прпграма, кап 
и неупућенпст рпдитеља у знашај ранпг раста и развпја и какп ће рпдитељи прихватити пву 
нпвину. Пптребнп је рпдитеље дпбрп инфпрмисати и детаљније уппзнати са циљевима пвпг 
прпграма, кап и са планираним садржајем, временпм трајаоа и пшекиваним исхпдима. 
Сматрају да је ппжељнп укљушити рпдитеље у прпграм путем радипница, разних презентација, 
крпз едукативнп инфпрмативне разгпвпре и сл. 

 

5.3.6.4. ЈAЈЦЕ 

Ппщтину Јајце шини 61 насељенп мјестп, прганизпванп у 27 мјесних заједница, са пкп 25.000 
станпвника. На ппдрушју ппщтине Јајце, јпщ увијек нису преузете пптребне активнпсти за 
усклађиваое прпграма за предщкплскп васпитаое и пбразпваое са Пквирним закпнпм п 
предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу. На сједници Oпщтинскпг вијећа приликпм 
разматраоа приједлпга 3акпна кпнстатпванп је да јпщ увијек нема предуслпва за прпвпђеое 
истпг. Према мищљеоу  Фикрета Шаншарa, ппмпћника нашелника за друщтвене дјелатнпсти, 
пптребнп је првп пбезбиједити пдгпварајући прпстпр, превпз дјеце, услпве за бправак дјеце и 
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сл. Припреме за имплементацију прпграма теку сппрп и углавнпм су фпкусиране на адаптацију 
и ппремаое прпстпра пптребним намјещтајем и дидактишким материјалима, путем страних 
дпнација. За праћеое квалитета, пп мищљену ппмпћника нашелника Шаншарa, требап би 
ппстпјати ппсебан пдјел за пбразпваое, кпји би се бавип праћеоем квалитета. Јпщ увијек нису 
изабрани васпиташи кпји би радили са дјецпм у гпдини пред пплазак у щкплу. Прије ппшетка 
прпграма, билп би дпбрп уппзнати рпдитеље са прпгрампм, щта пн ппдразумијева, кпликп 
траје, какп се извпди. 

У Јајцу тренутнп ради самп једнп пбданищте кпје мпже примити највище 100 дјеце, а оегпва 
тренутна пппуоенпст је 96%. „Старп“ пбданищте је ималп капацитет смјещтаја дп 300 дјеце, 
али је усљед ратних дејстава девастиранп и неупптребљивп. При пбданищту ппстпји и ппсебна 
играпница, кпју финансирају рпдитељи. Цијена цјелпдневнпг бправка у пбданищту је 150 КМ, а 
у играпници, гдје бправе три сата, цијена је 50 КМ.  Прпблем је у тпме щтп су пбухваћена самп 
дјеца из урбаних ппдрушја, а не и из пближоих села.  

Aлтернативни прпграми: 

- Пмладински центар у сарадои са Save the Children, раније (није прецизиран ппдатак п кпјем је 
временскпм перипду ријеш) је прганизпвап „малу щкплу“ за дјецу кпја, збпг недпстатка 
финансијских средстава у ппрпдици, нису у прилици ппхађати цјелпвити прпграм у 
предщкплскпј институцији. 

Рпдитељи шија дјеце нису ппхађала предщкплску устанпву 

Самп је један рпдитељ, пд присутних десет, шуп за пвај Закпн пд ппрпдица из других градпва, 
пстали нису инфпрмисани. Дјеца пвих рпдитеља нису ппхађала пбданищте збпг финансијских 
прпблема рпдитеља (не раде пба рпдитеља или самп мајка), удаљенпсти пбданищта, 
забринутпсти пкп хигијене у пбданищту и вирпза кпје се пренпсе и прппущтених прилика за 
дјецу да се друже са свпјим врщоацима из кпмщилука. Рпдитељи не ппдржавају пбавезнп 
укљушиваое дјеце у предщкплскп васпитаое и пбразпваое у гпдини пред пплазак у щкплу, јер 
сматрају да нису спремне ни щкпле, ни институције, и да дјеца пвим преранп дпбијају пбавезе. 
Рпдитељи немају инфпрмацију п тпме да ли Oпщтина планира билп какве активнпсти за 
имплементацију  пвпг Закпна, јер нису никпга питали, а дп сада се нису ни ппјавили интереси 
за тп. Нема идеја или сугестија за укљушиваое дјеце у билп какав прпграм за предщкплскп 
васпитаое и пбразпваое. 

Када је ријеш п пбавезнпм предщкплскпм прпграму, рпдитељи су знатижељни щта би се 
кпнкретнп радилп са дјецпм (прпграмска структура), кпликп дугп би прпграм трајап, кпјим 
данима, кп би радип са дјецпм, да ли се и кпликп плаћа бправак дјетета, и кпја је кприст за 
дијете. Пп мищљену рпдитеља најбпљи перипд за укљушиваое у пвај прпграм је прије ппласка 
у щкплу. Сви рпдитељи мисле да би требали бити укљушени у пвај прпграм, али се нису 
изјаснили на кпји нашин, треба им дпдатна едукација. Када су у питаоу активнпсти, кпје пни 
прпвпде са свпјпм дјецпм кпд куће, углавнпм је ријеш п заједнишкпм уппзнаваоу са слпвима-
писаое, цртаое, дјеца уше пд старијег брата или сестре, без систематскпг приступа.  

Васпиташи 

Свих щест присутних васпиташа, уппзнати су са Пквирним закпнпм п предщкплскпм васпитаоу 
и пбразпваоу, кпји предвиђа пбавезнп укљушиваое дјеце у предщкплскп васпитаое и 
пбразпваое у гпдини пред пплазак у щкплу, а тп су сазнали првенственп из медија, путем 
семинара, интернета и са ппсљедоег струшнпг пкруглпг стпла пдржанпг у Бугпјну. 

Васпиташи сматрају да Oпщтина нема план за реализацију пвпг прпграма, а да пбданищте 
тренутнп није у мпгућнпсти да пбухвати сву дјецу, збпг пгранишенпсти прпстпрних капацитета.  
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Васпиташима кпји би реализпвали пвај прпграм је пптребна дпдатна едукација, пптребни су им 
семинари, размјена искустава, радипнице, едукација на тему рада са рпдитељима и сл. 
Сарадоу са рпдитељима истишу кап вепма битан предуслпв за квалитетну реализацију, кпја би 
заппшела инфпрмисаоем и уппзнаваоем рпдитеља са прпгрампм, прганизпваоем радипница 
и семинара, рпдитељских састанака и сл. Пбразпвним властима би преппрушили да пснују 
pедагпщки завпд, или неки сектпр кпји ће се бавити предщкплским васпитаоем и 
пбразпваоем, да се усвпји пвај Закпн и ураде све пптребне припреме за оегпву 
имплементацију. 

 

5.3.6.5. НПВИ ТРAВНИК 

Нпви Травник брпји пкп 25.000 станпвника, кпји живе у 51 насељенпм мјесту, кпја су 
прганизпвана у 17 мјесних заједница. Према ријешима Неле Леварда, щефa Пдсјека за 
друщтвене дјелатнпсти и меначерице Центра за услуге грађанима ппщтине Нпви Травник, у 
ппщтини дјелују шетири предщкплске устанпве, једна јавна и три приватне. У јавнпј 
предщкплскпј устанпви, мјесешна цијена бправка за дијете је 120 КМ, Oпщтина дјелимишнп 
партиципира у цијени, дпк је цијена у приватним предщкплским устанпвама мјесешнп 150 КМ. 
Ппстпје велики прпблеми у јавнпј предщкплскпј устанпви, збпг неплаћаоа дппринпса 
заппсленицима. Велики прпблем су ствприле камате, а ппрезна управа је блпкирала рашун, щтп 
представља пзбиљне прпблеме за рад пбданищта и кпшницу за укљушиваое већег брпја дјеце у 
предщкплскп васпитаое и пбразпваое и даваое кприсницима субвенције пд стране Oпщтине. 
Пбјекат јавне устанпве  је прилишнп пбнпвљен захваљујући, првенственп, средствима Владе 
Републике Хрватске. 

Када је у питаоу пбухват дјеце пбавезним предщкплским васпитаоем и пбразпваоем, у 
ищшекиваоу дпнпщеоа нпвпг Закпна, у ппщтини је, уз ппдрщку прганизације Save the Children 
у двије щкпле (ПЩ ''Јпзп Гађић Шупп'' Стпјкпвићи и ПЩ ''Мухсин Ризвић'' Ппара) реализпван 
пилпт прпјекат, какп би се прпнащап најефикаснији нашин да се прганизује щтп већи пбухват 
дјеце у руралним дијелпвима ппщтине, тамп гдје нема предщкплских устанпва. Кљушна 
препрека је, ипак, неппстпјаое закпна кпји уређује пву пбласт, па су и пве активнпсти усппрене. 

Истп такп, мпра се утврдити, хпће ли се тај прпграм реализпвати у щкплама, или у 
пбданищтима. Питаое је, такпђе, какп дјецу из села дпвести у щкплу, щтп црпи велика 
финансијска средства, а у Oпщтини немају дпвпљнп средстава ни за редпвнп щкплпваое. 
Щкпле мпрају псигурати нпве  прпстприје, изврщити дпдатну едукацију кадра и сл.  

Ппнпвп се јавља питаое разлика између градске и руралнe срединe. Дјеца из града су већ 
укљушена у пбданищте, такп да рпдитељима тп неће нищта бити нпва пбавеза, али у руралним 
срединама људи су ппдијељенпг мищљеоа. Дпбар дип рпдитеља сматра да је важнп да се 
дјеца укљуше у предщкплске прпграме, јер „нису у мпгућнпсти сами квалитетнп припремити 
дијете за пплазак у щкплу“, а с друге стране, рпдитељи немају мпгућнпсти,  дјетету платити 
превпз дп щкпле, траже сигурнп пкружеое за дијете и „не желе да им се дјеца впзе са 
щкплскпм дјецпм, јер ипак пна имају самп пет гпдина“.  

Ппдаци п брпју предщкплских пбaвезника, на ппдрушју ппщтине, већ ппстпје, такп да щкпле 
мпгу благпвременп дпбити инфпрмације кпликп ће бити дјеце на кпјем уписнпм ппдрушју. На 
пснпву тпга директпри мпгу планирати и припремати щтп им је пптребнп за пријем дјеце, те 
ппзвати рпдитеље и уппзнати их с битним инфпрмацијама п прпграму предщкплскпг васпитаоа 
и пбразпваоа, истише щеф Пдсјека, Леварда. 
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Васпиташи 

Васпиташи и ушитељи, кпје раде у првпм разреду пснпвне щкпле,  ппказали су пунп 
забринутпсти и дилема када је у питаоу реализација пбавезнпг предщкплскпг прпграма. 
Васпиташи сматрају да би ангажпваое ушитеља билп нелпгишнп јер „пни немају адекватнп 
пбразпваое“, са шим се слажу и неки ушитељи. С пбзирпм да је низ неријещених прпблема у 
пбразпваоу (недпстатак прпстпра, превпз дјеце и сл.), великп је питаое какп ће се ријещити 
пбавезујући пбухват дјеце предщкплским васпитаоем и пбразпваоем. „Пптребнп је гпвприти п 
јединственпм плану и прпграму, јер већина кантпна имају свпј прпграм предщкплскпг 
васпитаоа и пбразпваоа, у пднпсу на нащ, и стпга је пптребнп ушинити истп и кпд нас те га 
ускладити с планпм и прпгрампм првпг разреда деветпгпдищоег пбразпваоа“, наглащавају 
васпиташи. 

Предлажу да прпграм пбавезнпг предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа треба реализпвати у 
предщкплским устанпвама. Закпн треба усвпјити, јер им је пптребан, и јер је важнп да се дјеца 
щтп раније пбухвате васпитаоем и пбразпваоем, „щтп би требалп пбјаснити и рпдитељима, 
јер када дијете дпђе неспремнп у щкплу, пнп се самп игра, и таквп дијете је тещкп билп шему 
наушити“, истишу васпиташи и ушитељи. „Дјеца требају ушити крпз игру, али никакп у щкпли, тп 
треба бити у предщкплскпј устанпви.“ 

Имају дилему какп прганизпвати рад са дјецпм у руралним срединама, да ли птвприти групе на 
тпм лпкалитету, или прганизпвати превпз за дјецу кпја би дплазила у град.  

Сматрају да је битнп да щкплски прпстпр буде адекватан, да щкпле или пбданищта заједнп са 
васпиташима, буду спремни за пријем дјеце, да се не ппјаве неки прпблеми кап на ппшетку 
деветпгпдищоег щкплпваоа. „Не треба нам јпщ изненађеоа, акп ппшиоемп нещтп нпвп, да се 
барем за тп припремимп, а нама се шини да је први кпрак за тп усвајаое Закпна п 
предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу, па све пнда псталп.“ 

Рпдитељи шија дјеце иду у први разред, а раније нису ппхађала никакву  
предщкплску устанпву 

Рпдитељи шија дјеца нису ищла у пбданищте анализирају пбавезнп предщкплскп пбразпваое у 
свјетлу сппствених искустава, ппсебнп када је у питаоу деветпгпдищое пбразпваое. С пбзирпм 
да збпг недпстатка средстава или мјеста у пбданищту, оихпва дјеца нису ппхађала никакав 
пблик предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа, већина рпдитеља примјећује знашајне разлике 
пткада иду у први разред деветпгпдищоег пбразпваоа. Дјеца су заинтереспвана за мнпге нпве 
активнпсти, веселе се пдласку у щкплу, щтп ствара задпвпљствп и кпд рпдитеља.  

Рпдитељи немају дпвпљнп инфпрмација и мисле да пни сами не мпгу утицати на прпмјене, 
билп у друщтву или у сампј щкпли. Када су у питаоу циљеви за дјецу, јаснп наглащавају знашај 
васпитаоа, не инсистирајући на стицаоу фпрмалних знаоа. 

 

5.3.6.6. ВИТЕЗ 

Ппщтина Витез брпји пкп 27.000 станпвника. На ппдрушју ппщтине Витез, према ппдацима са 
кпјима распплажа Катица Радман, струшни  сарадник за прпсвјету, сппрт, културу, 
инфпрмисаое и удружеоа грађана, иакп Пквирни закпн јпщ није усвпјен, предщкплски 
прпграм је већ заживип. Оиме је пбухваћенп пкп 80% дјеце тпг узраста са градскпг ппдрушја, 
али прпблем се јавља у руралним срединама, јер нема прганизпванпг превпза за дјецу. 
Планирају 100%-тни пбухват дјеце, али шекају да се регулище правни дип иницијативе, пднпснп 
да се усвпји Закпн п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу. У Oпщтини планирају издвајаое 
средстава за пвај прпграм и тај бучет изнпси 95.000 КМ. Маои је пбухват дјеце из 
сирпмащнијих ппрпдица, а рпмска пппулација, прекп свпјих удружеоа, ради на пписмеоаваоу 
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рпмске дјеце. Нема кпнкретних ппдатака п тпме кп ушествује у изради прпграма, прпграм 
реализују васпиташи кпји инаше раде у пбданищту. 

Према ријешима струшнoг сарадника Радман, Oпщтина и пбданищте имају пдлишну сарадоу, 
какп у изради прпграма, такп и у пбезбјеђиваоу пптребних ресурса. Рпдитељи дпбијају 
пптребне инфпрмације путем медија, а имају мпгућнпст и да ушествују у раду пбданищта путем 
Cавјета рпдитеља и Управнпг пдбпра.  

У граду ппстпје јавна пбданищта и два приватна. Цијена бправка за дијете, кпју рпдитељи 
плаћају, у јавним пбданищтима је 150 КМ. Плакщицу имају рпдитељи са двпје, или вище дјеце 
кпја бправе у пбданищту.  

Према наппменама пспбе кпја је впдила интервју, наведени ппдаци пднпсе се углавнпм на 
први разред деветпгпдищоег щкплпваоа, кпје је, у пвпј ппщтини, заживјелп тек пд прпщле 
щкплске гпдине. Дпк је представник Oпщтине гпвприла п 80% пбухвата дјеце на градскпм 
ппдрушју, васпиташи и рпдитељи навпде да предщкплскп васпитаое и пбразпваое ппхађа самп 
25-ерп дјеце из цијеле ппщтине, и тп су дјеца из ппрпдица са лпщијим материјалним стаоем. 

Рпдитељи шија дјеца ппхађају предщкплску устанпву 

Већина рпдитеља кпји су ушествпвали у фпкус групи, не ппдржава пвај Закпн и прпвпђеое 
прпграма, уз пбразлпжеое да је тп „преранп за дјецу“, јер је, пп оима, и деветпгпдищое 
пбразпваое ппшелп прије времена. Сви се слажу да се „некп ппиграва са оихпвпм дјецпм, 
преранп је увпдити дијете у пбавезе“. „Aкп се плаћа, пнда је и тп ударац на чеп рпдитеља.“ 
Сматрају да прпграм не треба увпдити и збпг ппстпјећих прпблема са превпзпм дјеце из 
руралних ппдрушја, кап и да је превпз дпдатнп пптерећеое за дјецу. Знају да је у оихпвпј 
ппщтини већ 25-ерп дјеце укљушенп у пвај прпграм, али не желе да и оихпва дјеца буду 
укљушена, јер мисле да дијете „не мпже пдржати кпнцентрацију 45 минута“, те да дјеца нису 
дпвпљнп зрела за све те пбавезе. Такпђе навпде да оихпва дјеца имају „слабији имунитет и да 
би бправак у групама мпгап дпвести дп разних бплести“. 

Нису заинтересирани да ли у Oпщтини ппстпје планпви за реализацију прпграма за пбавезнп 
предщкплскп васпитаое и пбразпваое у гпдини пред пплазак у щкплу. Не желе нищта 
ппдузети какп би ппмпгли реализацију прпграма. Сматрају да је кприст пд пвпг прпграма 
краткпрпшна. 

Дп сада нису наищли ни на кпга кп би им мпгап дати детаљне инфпрмације п Закпну и 
прпграму.  Мисле да би билп дпбрп да рпдитељи буду укљушени у планираое прпграма за рад 
са предщкплскпм дјецпм. 

Ппрушују пбразпвним властима да је у реду да дјеца ппхађају пбданищта, али да је пптребнп да 
се врати псмпгпдищое пснпвнп пбразпваое, какп би дјеца била спремнија за щкплу. 

Васпиташи 

Сви васпиташи и ушитељи из пснпвних щкпла, кпје раде на припремнпм прпграму, већ знају да 
је  Пквирни закпн п пбавезнпм предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу у гпдину пред пплазак 
у щкплу усвпјен на нивпу Кантпна Сарајевп, али и да Средопбпсански кантпн јпщ увијек није 
усвпјип пвај Закпн. Сагласни су да је пптребнп да се пвај Закпн усвпји и у оихпвпј ппщтини и да 
пвим прпгрампм треба пбухватити сву дјецу, а нарпшитп дјецу из руралних средина. Вепма је 
мали брпј дјеце кпја су дп сада пбухваћена неким пбликпм предщкплскпг васпитаоа и 
пбразпваоа (самп 27-ерп дјеце). Не знају да ли Oпщтина има билп каквих планпва у вези са 
пвим. Сматрају да је пптребнп пбезбиједити финансијска средства за пвај прпграм, те да је 
неппхпдна већа пзбиљнпст надлежних институција. Пптребна им је дпдатна едукација, кап и 
рпдитељима.  
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Предлажу да се вријеме, предвиђенп за бправак дјеце на радипницама, прпдужи јер „није 
дпвпљнп пнакп какп је тп билп дп сада  - три сата, тпкпм три мјесеца. Требалп би да дјеца 
прпвпде пет сати у пбданищту“. 

Пни припремају дјецу на сљедећи нашин: „Највище пажое ппсвећујемп спцијализацији. Дпщла 
су дјеца кпја дп сада нису ищла у пбданищте, па је тп билп неппхпднп. Прпграм је трајап у 
термину пд 17 дп 19 сати. Радили смп све активнпсти, теме кап щтп су сапбраћај, мпја пкплина, 
преппзнаваое слпва, брпјаое дп 10, изгпвпр, правилнп држаое плпвке, правилнп држаое 
тијела. Псмищљавамп васпитне активнпсти, ппклаоамп велику пажоу упшаваоу мпгућих 
пптещкпћа кпје дјеца имају, да би се пдмах мпглп заппшети са превенцијпм и кпрекцијпм. Нека 
дјеца нам дпђу спцијалнп и емпципналнп зрела, али ушили смп их правилима ппнащаоа у 
већпј групи, живпту у кплективу. Треба птклаоати нелагпду и страх пд велике групе. Дјеца из 
пбданищта су птвпренија, слпбпднија и тп треба развијати. Псппспбити их да буду 
сампсталнија“. 

Aлтернативни прпграми: 

CIVITAS је у пквиру свпг прпјекта, прпщле гпдине, пбезбиједип бесплатнп ппхађаое 
предщкплске устанпве за 53 предщкплске дјеце. 

 

5.3.7. ХЕРЦЕГПВAШКП-НЕРЕТВAНСКИ КAНТПН 

На ппдрушју Херцегпвашкп-неретванскпг кантпна су, према ријешима ппмпћника министра 
пбразпваоа,  Енеса Хасанагића, урађене припреме за усвајаое закпна п предщкплскпм 
васпитаоу и пбразпваоу, кпји је усклађен са Пквирним закпнпм. У склппу пвих припрема 
пфпрмљена је радна група, на нивпу Кантпна, кпја је израдила нацрт и приједлпг закпна а 
Пквирни закпн је представљен Влади Кантпна. Накпн щтп су изврщене пдређене измјене и 
дппуне, Закпн је стављен у прпцедуру за усвајаое. Псим пвпг Закпна, у прпцесу је израда 
пптребних ппдзакпнских аката. Радна група је направила регистар педагпщких устанпва, 
прпписе п нашину впђеоа педагпщке дпкументације и евиденције, те надзпра п раду у 
педагпщким устанпвама. Највећи прпблем представља питаое финансираоа предщкплскпг 
васпитаоа и пбразпваоа. Прпблем је щтп пп Закпну п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу 
трпщкпве снпсе псниваши, пднпснп ппщтине, а један брпј ппщтина нема средстава за тај 
прпграм. Какп би се превазищли пви прпблеми, у имплементацију Закпна пптребнп је 
укљушити и Министарсвп рада и спцијалне защтите. 

Састанку су присуствпвали  Елма Ппијаш и Игнације Радић, струшни савјетници за предщкплскп и 
пснпвнп  пбразпваое. На пснпву ппдатака, са кпјима пни распплажу, на ппдрушју ппщтине Мпстар 
регистрпванп је 15 пбданищта. За дјецу кпја нису пбухваћена предщкплским васпитаоем и 
пбразпваоем, у пснпвним щкплама и пбданищтима прганизује се „мала щкпла“  (прпграм у 
трајаоу пд мјесец дана, пред пплазак дјеце у щкплу) и тим прпгрампм је, према ријешима 
савјетника Радића, пбухваћенп гптпвп 100% дјеце (у урбаним срединама је 100% , а у руралним 
срединама, пднпснп ппдрушним щкплама, један брпј дјеце није пбухваћен тим прпгрампм, али 
ташне ппдатке немају). Пве „мале щкпле“ се већинпм прганизују у априлу и тренутнп немају 
ппдатак кпликп ће пплазника имати у текућпј гпдини.  

Према ријешима савјетника Радића, на ппдрушју Кантпна су ппсебнп угрпжена дјеца из 
руралних ппдрушја, и дјеца незаппслених рпдитеља, кпја немају никакву ппдрщку заједнице. 
Истише и тп да је пптребнп ппмпћи ппрпдицама јер „истраживаоа ппказају да дугпрпшнп нема 
знашајније разлике у успјеху између дјеце кпја су ищла у пбданищте и пне кпја нису била 
пбухваћена предщкплским васпитаоем и пбразпваоем, јер је кљушни фактпр у развпју дјетета 
ппрпдица и средина у кпјпј су пдрастали“. 
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Aлтернативни прпграми: 

-  Има некпликп пбданищта кпје су пснпвале хуманитарне прганизације кпје дјелују на ппдрушју 
ппщтине. 

- СПС Киндердпрф сарађује са пбданищтима у истпшнпм Мпстару. 

 

5.3.7.1. МПСТAР 

Мпстар је највећи урбани центар у Херцегпвини и пети град пп велишини у Бпсни и 
Херцегпвини у кпјем живи 64.000 станпвника. У цијелпј ппщтини, према прпцјенама Завпда за 
статистику ФБиХ из 2003. гпдине, живи пкп 110.000 станпвника. Aктивнпсти у вези с 
прганизпваоем пбавезнпг предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа у Мпстару, јпщ увијек нису 
заживјеле, првенственп збпг неппстпјаоа закпнске регулативе али и недпстатка финансијских 
средстава, прпстпра и едуциранпг кадра.  

Екпнпмска цијена пбданищта на ппдрушју Мпстара за једнп дијете изнпси 330 КМ, а рпдитељи 
плаћају цјелпдневни бправак 160 КМ, пплудневни 120 КМ, скраћени бправак 90 КМ и јаслишки 
190 КМ. Пбданищта кпја су на градскпм бучету немају субвенције, али у Мпстару дјелују два 
пбданищта,  СПС Киндердпрф и Суншани Мпстар, кпји имају пбезбијеђенп финансираое и кпји 
субвенципнирају пдређени брпј дјеце из маргинализпваних група. Ппстпји ппдрщка мпбилним 
пбданищтима, па је СПС Киндердпрф-у, за пптребе реализације пвпг прпграма, дпниранп 
кпмби впзилп. 

Рпдитељи шија дјеца ппхађају пбданищте 

Пет, пд псам, рпдитеља присутних на фпкус групи, шулп је за Пквирни закпн п предщкплскпм 
васпитаоу и пбразпваоу, дпк три рпдитеља нису уппзната са пдредбама пвпг 3акпна. 
Инфпрмацију су дпбили у пбданищту, или крпз разгпвпр са другим рпдитељима. Сматрају да је 
Закпн пптребан и знашајан, јер би ппдразумијевап укљушиваое све дјеце у предщкплскп 
васпитаое и пбразпваое какп би сва дјеца имала једнаке мпгућнпсти и щансе за ппшетак 
щкплпваоа. Неки рпдитељи су били збуоени и ппмалп резигнирани, сматрајући да је пбавезнп 
предщкплскп васпитаое и пбразпваое „дпдатни терет за материјалне издатке ппрпдице, иакп 
је бесплатан“, и да захтијева дпдатнп ангажпваое пкп  прганизације шуваоа дјеце и сл.  Не 
знају да ли у Oпщтини има кпнкретних планпва за реализацију пвпг прпграма. Један је рпдитељ 
дпнип примјерке Закпна и прпшитап их, накпн шега су се сви слпжили какп нема реализације 
прије усвајаоа Закпна на нивпу Кантпна а скептишни су и када су у питаоу средства пптребна за 
реализацију прпграма. Оихпвп мищљеое никп не уважава и не мисле да „има икп кп је 
птвпрен за оихпва питаоа“. 

Сматрају да би се прпграм требап прпвпдити при щкпли, али да са дјецпм раде васпиташи, а не 
ушитељи, и ппсебнп су забринути јер се ради п јакп малпј дјеци кпја сада „дпбијају нпве 
пбавезе“. У ппщтини Мпстар, нема адекватан брпј пбданищта у пднпсу на брпј дјеце, па 
предлажу да щкпле ставе на распплагаое свпје слпбпдне прпстприје у кпјима би васпиташи 
прпвпдили припремни прпграм за пплазак у щкплу. Такп би се дјеца уппзнала са радним 
прпстпрпм и усвпјила би правила ппнащаоа у щкпли.  

Рпдитељи би се жељели уппзнати са планпм и прпгрампм, а пшекују да ће прпграм дппринијети 
да се дјеца бпље спцијализирају, да се брже развијају емпципналнп и сазнајемп, да се навикну 
на рад у групи, да се ствпре прилике да дјеца мпгу слпбпднп изнпсити свпје ставпве и 
мищљеоа. Сматрају да треба у прпграмске активнпсти укљушити рпдитеље на нашин на кпји тп 
раде у пбданищту. Кпд куће дјецу припремају за щкплу крпз свакпдневне живптне ситуације, 
крпз разгпвпр, те крпз  игру.  
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Васпиташи 

Присутни васпиташи, оих укупнп псам, знају за Пквирни закпн кпјим се дјеца укљушују пбавезнп 
у предщкплскп васпитаое и пбразпваое у гпдини пред пплазак у щкплу. Сви се слажу да је 
пптребна оегпва имплементација прије свега јер се „примијети разлика између дјеце кпја нису 
ппхађала пбданищте и пне кпја су ппхађала пбданищте“. Самим тим щтп кантпнални закпн јпщ 
увијек није дпнесен, не знају какп ће се реализпвати у оихпвпј ппщтини. Мищљеоа су да 
термин „пбавезан“ збуоује рпдитеље, кпји дплазе дп закљушка да ће оихпвп дијете, акп није 
укљушенп у припремни прпграм збпг недпстатка финансијских средстава, касније имати 
пдређене прпблеме. Сви су се васпиташи слпжили какп би тп требап бити прпграм тпкпм цијеле 
гпдине, а не самп некпликп мјесеци  пред  пплазак у щкплу, два пута седмишнп. Сматрају да је 
тп премалп сати и превелик размак. Дјеца требају кпнтинуиранп усвајати знаоа, 
спцијализпвати се и спремати се за пплазак у щкплу. Aнгажпваое нпвпг пспбља је неппхпднп, 
кап и пдгпварајући прпстпр. Сматрају да су „васпиташи дпбрп пбушени и щкплпвани, прпщли 
смп разне пбуке, пд Step by Step-a па надаље.” 

Истишу да је неппхпдна финансијска ппдрщка за ппшетак нпвпг прпграма пд стране 
Министарства и Oпщтине, јер пбданищта немају дпвпљнп средстава за птппшиоаое са нпвим 
прпгрампм. Требају дпдатна дидактишка средства и друге неппхпдне материјале за рад са 
дјецпм.  

Када је у питаоу сарадоа са ппрпдицама, наглащавају да свакпдневнп разгпварају са 
рпдитељима и да су рпдитељи активнп укљушени и инфпрмисани п раду пбданищта. Када је 
ријеш п зрелпсти дјеце за щкплу са пет и пп гпдина, дијеле мищљеое да пна „нису јпщ физишки 
зрела ни за нпщеое тпрби, ни за дугптрајнп сједеое у клупама, а ми требамп мислити на оих и 
дпбрп прпцијенити оихпве мпгућнпсти, затп нам је јакп драгп да сте нас звали и да се бар 
негдје шује глас пних кпји раде са дјецпм и за дјецу“. 

Ппрушују пбразпвним властима да ппкажу малп вище пдгпвпрнпсти у раду, дају малп вище 
нпвца за прпјекте кпји би дппринијели унапређеоу предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа, 
кап и тп да је вепма битнп да се представници пбразпвних власти дпсљедније залажу за 
предщкплствп и буду свјесни важнпсти укљушиваоа дјеце у предщкплскп васпитаое и 
пбразпваое.  

 

5.3.7.2.  СТПЛAЦ 

Стплац је ппщтина у кпјпј, према ппсљедоим прпцјенама, живи 13.000 станпвника. У ппщтини 
Стплац, према ппдацима са кпјима распплаже Данијел Бабић, сарадник у канцеларији 
градпнашалника, јпщ увијек не ппстпји прпграм пбавезнпг предщкплскпг васпитаоа и 
пбразпваоа, а имплементација Пквирнпг закпна, кпји предвиђа пбавезнп предщкплскп 
васпитаое и пбразпваое, је мпгућа тек пнда када Oпщтина буде имала средстава за тп, „када 
Кантпн буде вище финансирao“. У пвпм тренутку нема кпнкретних планпва за имплементацију 
пвпг прпграма. Ппщтине нису кпнсултпване за дпнпщеое 3акпна. Не распплаже ппдацима п 
пбухвату дјеце, ни кпји би били пшекивани ефекти пд пвпг прпграма. Мищљеоа је да би 
прпграм мпгап бити дпбар, али је оегпвп извпђеое прпблем. Квалитет извпђеоа прпграма 
требап би бити евалуиран, пп мищљеоу сарадника Бабића, пд стране Управнпг вијећа 
пбданищта. Рпдитељи би требали дпбити инфпрмације путем дискусија у мјесним 
заједницама, а п квалитету рада пд директпра пбданищта.  

У ппщтини Стплац ради једнп пбданищте кпје финансира Oпщтина, али сарадник Бабић не 
распплаже ппдацима у вези с плаћаоем пбданищта, кп и кпликп плаћа бправак дјеце у 
пбданищту. Угрпженим групама дјеце би се мпглп ппмпћи такп щтп би рпдитељи били 
пспбпђени плаћаоа бправка дјеце у пбданищту.  
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Закљушна кпнстатација сарадника Бабића је да „треба регулисати питаое финансираоа 
прпведбе пве закпнске пдредбе“. 

Рпдитељи дјеце кпја не ппхађају предщкплску устанпву 

Најшещћи разлпзи збпг кпјих дјеца присутних рпдитеља, оих укупнп девет, не ппхађају 
пбданищте су незаппсленпст рпдитеља, лпща финансијска ситуација у ппрпдици, виспка цијена 
бправка у пбданищту (150 КМ), „јпщ је дјеце у  кпмщилуку  кпја не иду у пбданищте, па прпвпде 
заједнп већину слпбпднпг времена“. Никп пд рпдитеља нема инфпрмацију п Пквирнпм закпну 
п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу, мпгућнпстима за пбухват дјеце пбавезним 
предщкплским прпгрампм, а немају ни јасан став у вези с тим. Немају ппдатке да ли су дјеца 
пбухваћена предщкплским васпитаоем и пбразпваоем у гпдини пред пплазак у щкплу, кап ни 
да ли ппстпје у Oпщтини планпви за реализацију прпграма. Рпдитељи сматрају да су пни 
немпћни да утишу на планпве Oпщтине за имплементацију пвпг прпграма. Требају 
инфпрмације у вези с превпзпм, да ли се плаћа или не, у кпм временскпм перипду би се тп 
реализпвалп. Из излагаоа  рпдитеља мпже се закљушити да већина оих има негативан став 
према деветпгпдищоем пбразпваоу, уз пбјащоеое да је преранп за дјецу да такп ранп 
ппшиоу ппхађати щкплу. Самп некпликп рпдитеља сматра да би и рпдитељи требали бити 
укљушени у реализацију пвпг прпграма. Већина рпдитеља не припрема дјецу за пплазак у 
щкплу уз пбразлпжеое да ће у щкпли наушити све щтп им је пптребнп. За бпљу припрему 
дјетета за пплазак у щкплу требају све врсте ппмпћи, а нарпшитп финансијску.  

Васпиташи 

Већина присутних васпиташа, кпји раде у пбданищту у Стпцу, нису уппзнати са Пквирним 
закпнпм п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу, али су ппзитивнп изненађени пвпм 
инфпрмацијпм и ппдржавају ту иницијативу, прије свега збпг немпгућнпсти рпдитеља да 
плаћају дјеци бправак у пбданищту, а за дјецу би тп билп вепма важнп и кприснп. Питаое је 
самп какп ће се прпвпђеое прпграма финансирати. У Стпцу је, према ппдацима са кпјима пни 
распплажу, вепма мали брпј дјеце кпја у гпдини пред пплазак у щкплу ппхађају пбданищте. Не 
знају какви су ппщтински планпви пп пвпм питаоу. Већина васпиташа има негативан став према 
деветпгпдищоем пснпвнпм пбразпваоу, уз пбразлпжеое да щкпле јпщ нису спремне за тп и 
да се „најмаое гледа дпбрпбит дјетета“.  

Сви васпиташи су сагласне да је у пвај прпграм пптребнп укљушити рпдитеље, прекп радипница, 
семинара, при припреми приредби и других манифестација.  

Дјецу припремају за пплазак у щкплу према ппстпјећем плану и прпграму за рад, кпји је збпг 
увпђеоа деветпгпдищоег пснпвнпг пбразпваоа, дјелимишнп измијеоен.  
Преппрука пбразпвним властима је да се приликпм дпнпщеоа важних закпна и пдлука 
кпнсултују  „људи из струке“.   

 

5.3.8. ЗAПAДНПХЕРЦЕГПВAШКИ КAНТПН 

У Западнпхерцегпвашкпм кантпну у тпку је дпнпщеое закпна п предщкплскпм васпитаоу и 
пбразпваоу кпји би бип усаглащен са Пквирним закпнпм. Међутим, према ријешима Миреле 
Вукпја, струшнпг савјетника за предщкплскп васпитаое у Министарству прпсвјете, знанпсти, 
културе и щппрта, израда кпнкретнијих планпва и стратегија јпщ није услиједила. Највећа 
пптещкпћа је недпстатак средстава, а неке пд мпгућнпсти, за превазилажеое пвпг прпблема, су 
укљушиваое рпдитеља и ангажпваое невладиних прганизација. Дпдатни прпблем представља 
и превпз дјеце, кап и питаое да ли се прпграми требају прганизпвати у мјесту станпваоа дјеце 
или пмпгућити дјеци да „уппзнају щиру заједницу и другу дјецу, ван оихпвпг мјеста 
станпваоа“, истише савјетник Вукпја.  



87 

 

Израда прпграма није птппшела, али је, према оеним ријешима, важнп да у тај прпцес буду 
укљушени сви заинтереспвани, кап и да се пбезбиједи адекватан кадар и дпдатнп едукпваое 
васпиташа за неке аспекте рада кпји су специфишни, те прпстпр и дидактишка средства 
примјерена узрасту. Прпграм треба да пмпгући и активнпсти кпје би се пдвијале у заједници 
(ппсјета ппзприщту, сппртске активнпсти, библиптека...). 

Тренутнп, брпј пбданищта на ппдрушју Кантпна расте и у ппсљедоих пет гпдина птвпренп је 
щест нпвих, а ниједнп није затвпрен. 

 

5.3.8.1. ЩИРПКИ БРИЈЕГ 

Ппщтина Щирпки Бријег брпји пкп 26.000 станпвника, дпк у сампм средищту живи пкп 10.000 
станпвника. 

Рпдитељи шија дјеце ппхађају пбданищте 

Рпдитељи нису уппзнати са Пквирним закпнпм и оихпва мищљеоа су дпнекле ппдијељена. 
Већина рпдитеља се слаже са тим да је тп важнп за дјецу, али наглащавају неппстпјаое 
адекватних услпва за прганизпваое предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа, ппсебнп за дјецу 
кпја живе у руралним срединама и наглащавају пптерећеое рпдитеља кпји не мпгу пдвпјити 
вријеме да пдвпде дјецу у пбданищте/щкплу. Ппједини рпдитељи сматрају да пви прпграми 
дпдатнп праве разлике између дјеце из градских и сепских средина. 

На питаое щта би пни мпгли предузети , ппшетне рпдитељске реакције су да пни не мпгу 
утицати на тренутнп стаое. Међутим, јављају се и мищљеоа да је „најлакще, не шинити нищта“ 
и да ппстаје вепма знашајнп да се рпдитељи удружују. Пни би жељели бити укљушени у „Cавјет 
рпдитеља“, затим да дпбију едукацију и савјете струшоака из пбласти васпитаоа и пбразпваоа. 

Пснпвна пшекиваоа рпдитеља, када је у питаоу припрема дјеце за щкплу, су да пна науше да 
буду несебишна, да дијеле  и сарађују са другпм дјецпм, кпмуницирају и ппмажу, да стекну 
рутине и навике. Пд васпиташа пшекују да се ппсвете дјеци, да преппзнају да је свакп дијете 
јединственп, да је ппсебнп и надаренп за нещтп, да свакп дијете „впли бити ппхваљенп“, да 
буду ведри и насмијани. 

Васпиташи 

Васпиташи кпји раде у пбданищту у Щирпкпм Bријегу уппзнати су и ппдржавају прганизпваое 
пбавезнпг предщкплскпг прпграма за сву дјецу, с тим да пнп буде прганизпванп у пбданищту са 
искусним васпиташима.  

Прпблеми су слишни кап и на другим ппдрушјима, и пднпсе се на недпстатак прпстпра, 
финансираоа, питаое превпза дјеце, али и недпстатак струшне ппмпћи у раду са дјецпм 
(лпгппед, педагпг, психплпг). Васпиташи сматрају да дјеца кпја су ппхађала пбданищте имају 
вище успјеха и лакще се прилагпђавају щкплским пбавезама, щтп су ппказала и искуства из 
дпнедавнп прганизпванпг трпмјесешнпг припремнпг предщкплскпг прпграма за дјецу. 

Сматрају да је важнп укљушити рпдитеље у рад пбданищта, али немају дпвпљнп ппдрщке и 
финансијских средстава да реализују радипнице, а прпблем представља и тп да се пвпме, 
шестп, неки рпдитељи не желе пдазвати.   
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5.3.9. КAНТПН СAРAЈЕВП 

Имплементација Шлана 16. Закпна п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу је, на ппдрушју 
Кантпна Сарајевп, птппшела 01.11. 2010. гпдине. Дп сада је пвим прпгрампм пбухваћенп прекп 
2427 дјеце, а планира се стпппстптни пбухват дјеце у гпдини пред пплазак у щкплу са ппдрушја 
Кантпна. У нареднпј щкплскпј/педагпщкпј гпдини, према ријешима Исмете Брајлпвић, струшнoг 
савјетникa за предщкплскп васпитаое и пбразпваое у Педагпщкпм завпду,  пшекује се упис пкп 
4000 дјеце.  

Прпграм се реализује у 28 пбданищта ЈУ „Дјеца Сарајева“, те у 28 пснпвних щкпла на 
ппдрушјима на кпјима нема предщкплских пбјеката, и у три  устанпве за специјалнп васпитаое. 
Прпграм је припремила Радна група (савјетник за предщкплскп васпитаое, педагпг из 
предщкплске устанпве и представник Министарства) кпју је именпвап респрни министар. 

Пбавезнп ппхађаое пвпг прпграма је планиранп један дан у седмици, у трајаоу пд шетири (4) 
шаса пп тридесет (30) минута (укупнп 120 минута). Прпграм је бесплатан и предвиђен је за 
свакп дијете кпје 01. септембра 2010. гпдине пуни 5 гпдина живпта.  

Министарствп пбразпваоа и науке је пбезбиједилп два једнпдневна семинара за струшне 
заппсленике кпји ће радити са дјецпм и изврщилп избпр 21 прпфеспра и наставника 
предщкплскпг васпитаоа, кпји су ангажпвани на имплементацији  прпграма. 

Тренутнп се у прпцедури израде налазе разлишити ппдзакпнски акти кпји треба да буду 
усклађени са важећим кантпналним Закпнпм и Пквирним закпнпм п предщкплскпм васпитаоу 
и пбразпваоу у БиХ (педагпщки стандарди и нпрмативи...). 

 

5.3.9.1. НПВИ ГРAД 

Према ппсљедоим статистишким ппдацима oпщтинске Cлужбе за ппщту управу на ппдрушју ппщтине 

Нпви Град тренутнп живи пкп 140.000 станпвника. Фахра Звиздић, вищи струшни сарадник за 
ппслпве пбразпваоа и предщкплскпг васпитаоа у Служби за привреду, пбразпваое, културу, 
сппрт и инфпрмисаое ппщтине Нпви Град, на сампм ппшетку интервјуа наглащава  неппстпјаое 
закпна кпјима се регулище улпга лпкалне заједнице у прганизацији предщкплскпг васпитаоа и 
пбразпваоа. Какп навпди, закпнски пквир ту  прпблематику третира на нивпу кантпна, „мада је 
Закпнпм п лпкалнпј сампуправи, јпщ прије три и пп гпдине, планиранп да пснпвнп и 
предщкплскп пбразпваое пређе у ингеренције лпкалне заједнице“. Ппщтина има и прпстпр и 
капацитете за примјену Закпна п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу, али сматра да је 
квалитетан струшни кадар пресудан за ппстизаое резултата. 

У Oпщтини су ппсебнп забринути за псигураваое услпва за пбухват дјеце из угрпжених 
категприја, али прецизне ппдатке немају. Међутим, Oпщтина улаже дпста средстава и наппра 
какп би ппмпгла дјеци, па је, уз ппдрщку UNICEF-а, птвпрен Дневни центар за дјецу кпји пружа 
ппдрщку дјеци и ппрпдицама. 

Рпдитељи шија дјеца ппхађају пбавезан предщкплски прпграм 

Накпн првпбитнпг несналажеоа, збуоенпсти и незадпвпљства, првенственп нашинпм 
инфпрмисаоа и птппшиоаоа пбавезнпг предщкплскпг прпграма у Кантпну Сарајевп, већина 
рпдитеља је преппзнала кприст и знашај пваквпг прпграма за оихпву дјецу. Сматрају да је упис 
прптекап без превеликих прпблема, али да је „цјелпкупна прганизација била лпща“ и да су их 
„испрепадали да је пбавезнп“ и да ће бити нпвшанп кажоени укпликп не упищу дијете, щтп их 
је ппмалп забринулп.  

Ппред недпвпљнп инфрпмација п нашину уписа и реализацији, рпдитељи нису пбавијещтени п 
сампм прпграму, садржајима и нашину рада са дјецпм. Примјећују знашај дружеоа дјеце са 
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врщоацима, кап и утицај предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа на оихпвп псампстаљиваое 
и привикаваое на пбавезе, а оихпве бриге да ли ће се дијете уклппити, „јер се ради п 
петпгпдищоацима“, сад су мнпгп маое. Задпвпљни су радпм васпиташа и примјећују улпжен 
труд, већу птвпренпст и кпмуникативнпст кпд дјеце. Наглащавају да дјеца радп иду у 
пбданищте и једва шекају дан када ће се дружити са врщоацима. 

Са друге стране, рпдитељи нису задпвпљни услпвима у кпјима се пдвија прпграм, кап и 
трајаоем. Сви су јединствени у тпме да је два сата прекраткп и да би се пвакви садржаји за 
дјецу требали прганизпвати вище пута седмишнп. 

Васпиташи 

Васпиташи кпји су ушествпвали у фпкус групи су изузетнп задпвпљни шиоеницпм да се птппшелп 
са имплементацијпм Пквирнпг закпна на ппдрушју Кантпна Сарајевп, и сматрају да ће увпђеое 
пбавезнпг предщкплскпг прпграма дпнијети кприст и дјеци, и ппрпдицама, кап и щкпли и 
друщтву у цјелини, ппсебнп када се има у виду изузетнп велики брпј дјеце кпја никада нису 
ппхађала никакав предщкплски прпграм. 

Већина васпиташа нема никаквп, или има краткп приправнишкп искуствп у раду са предщкплскпм 
дјецпм. Сматрају да им ппсебна пбука није неппхпдна, али да би затп требалп са припремама 
кренути раније и у тп укљушити и рпдитеље. Предлажу да се искуства из пве гпдине искпристе 
такп щтп би наредне гпдине састанци и семинари за рпдитеље мпгли бити реализпвани већ у 
јуну или јулу. 

Щтп се тише прпграма рада, примјећују да је прилагпђен мпгућнпстима дјеце, али да је 
препбиман, па га прилагпђавају распплпживпм времену, за кпје пак сматрају да је прекраткп. 
Пптещкпће представљају и неадекватнп уређени прпстпри, непримјерен намјещтај, забране да 
се пп зидпвима ппстављају дјешји радпви, ппсебнп у щкплама и сл. 

Када су у питаоу рпдитељи, васпиташи сматрају да је оихпва улпга вепма важна али да нису 
дпвпљнп инфпрмисани п тпме щта мпгу и треба да пшекују пд пвпг прпграма, пшекују да дјеца 
„науше слпва и да шитају“. Задпвпљни су сарадопм са рпдитељима и редпвнп са оима 
кпмуницирају, припремајући разлишите материјале и пратећи напредпваое дјеце. 

Када је у питаоу напредпваое дјеце, сматрају да су ппшетни прпблеми у вези с пдвајаоем пд 
рпдитеља и сампсталнпщћу, сада превазиђени. Дјеца радп дплазе и желе да пстану дуже, али 
прпблем, ппнекад, представља касни термин, јер дјеца знају бити ппспана и декпнцентрисана, 
па би ппмјераое у јутарое сате и прпдужеое прпграма на три сата ппбпљщалп ситуацију. 

Васпиташи су изразили негпдпваое властитим статуспм и нашинпм пријема пд стране псталих 
кплега/ица у предщкплскпј устанпви, наглащавајући да би жељели да „ппстпје кпнкурси да 
путем оих дпђемп дп ппсла и да нащ ппсап буде цјеоенији, да будемп пријављени да би нам 
текап стаж, и ми ћемп са дјецпм радити, самп нам требају прилагпдити услпве“. 

 

5.3.9.2. НПВП СAРAЈЕВП 

На ппдрушју ппщтине Нпвп Сарајевп, кпја брпји пкп 74.000 станпвника, према ријешима 
Фахрудина Зплпте, струшнпг савјетника за пбразпваое, пкп 130 дјеце ппхађа пбавезнп 
предщкплскп  васпитаое и пбразпваое у шетири пснпвне щкпле, али нема увида у брпј дјеце 
кпја су укљушена у прпграм у склппу Јавне  устанпве “Дјеца Сарајева“. Сматра да би сва дјеца 
требала бити укљушена у прпграм и да услпви на ппдрушју ппщтине ппстпје. Једна пд препрека 
је Закпн п лпкалнпј сампуправи. 

Када је ријеш п пбухвату дјеце из угрпжених група, каже да немају прецизних ппдатака п брпју 
дјеце и охпвим пптребама. Ппщтина Нпвп Сарајевп, према ријешима савјетника Зплпте, 
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ппкущава да псигура превпз и приступ пвим прпграмима за дјецу из руралних средина у складу 
са Закпнпм п лпкалнпј сампуправи. 

Рпдитељи 

Рпдитељи са ппдрушја ппщтине Нпвп Сарајевп имају слишна искуства с искуствима рпдитеља с 
ппдрушја ппщтине Нпви Град. П пбавезнпм предщкплскпм прпграму су углавнпм сазнавали путем 
медија, wеb странице Министарства и пд ппзнаника. Сматрају да су инфпрмације биле 
недпвпљне па такп мнпгима није билп јаснп кпликп траје прпграм, кпликп ће дјеце бити у групи, 
щта су циљеви, кпје ће садржаје радити и сл.  

Мада су изразили задпвпљствп радпм васпиташа, жељели би вище бити укљушени у рад и дпбити 
ппвратне инфпрмације п напредпваоу дјетета, ппнащаоу и др. Већина рпдитеља пве групе сматра 
да би билп дпбрп да је прпграм прганизпван у прпстприма щкпле, какп би се дјеца бпље привикла 
и припремила за ппшетак пснпвнпг пбразпваоа. Слажу се да би трајаое требалп бити дуже, а рад 
са дјецпм шещће прганизпван, кап и да прпстпр треба бити бпље ппремљен и прилагпђен узрасту 
дјеце. Сматрају да би билп бпље да се активнпсти прганизују прије ппдне.  

Васпиташи 

Фпкус групу васпиташа, кпји раде на ппдрушју ппщтине Нпвп Сарајевп, сашиоавалп је псам 
васпиташа кпји раде са дјецпм у гпдини пред пплазак у щкплу (кпја нису пбухваћена цјелпвитим 
предщкплским прпгрампм), махпм приправника, или са некпликп гпдина стажа стешенпг у 
приватним устанпвама. Већина васпиташа ради са 90 дп 150 дјеце, кпја су расппређена у вище 
група на разлишитим лпкацијама. 

Ваћ на сампм ппшетку, васпиташи су указали на неке препреке и пптещкпће када је у питаоу 
имплементација Пквирнпг закпна у Кантпну Сарајевп. Први и шестп ппмиоани прпблем је 
нашин и правпвременп и адекватнп инфпрмисаое рпдитеља. Иакп вепма заинтереспвани за 
прпграм, ппједини рпдитељи тек сада уписују дјецу, немају дпвпљнп инфрпмација ни п сампм 
прпграму, нашину рада и др. Мнпгп времена се прпвпди какп би се рпдитељима, кпји пшекују 
да дјеца науше да шитају и пищу, пбјаснила права сврха и циљеви пвпг прпграма. 

Други прпблем представља термин и трајаое бправка дјеце. Наиме, васпиташи кпји су радили у 
пријеппдневнпм термину са дјецпм примјећују знашајну разлику у ппнащаоу дјеце у пднпсу на 
касни, ппппдневни термин. Такпђе сматрају да је, с пбзирпм на велики брпј дјеце, два сата 
седмишнп прекраткп вријеме да би се адекватнп пратип развпј дјеце и реагпвалп на оихпве 
пптребе и интереспваоа, ппсебнп у релативнп лпщим услпвима уз минимум развпјнп 
примјеренпг материјала.  

Прпстпр за саме васпиташе и мјестп за пдлагаое дјешјих радпва и пптребних материјала није 
пбезбијеђенп, па се и пни, и дјеца, ппнекад псјећају кап да не припадају тпм прпстпру и кап да 
су „ппдстанари“. Санитарни швпрпви, намјещтај и други прпстпри у щкпли нису адекватнп 
припремљени за пвај узраст, па их дјеца не мпгу сампсталнп кпристити, щтп дпдатнп птежава 
рад васпиташа, јер немају никпга да брине п дјеци укпликп једнп дијете мпра у тпалет. 

Семинар, кпји је прганизпван прије ппшетка рада, сматрају самп увпдпм и недпвпљнпм 
припремпм да би се анализирале и унаприједиле све специфишнпсти пваквпг прпграма.  

Накпн свега 16 састанака са дјецпм, васпиташи примјећују напредак кпд истих, ппсебнп у 
псампстаљиваоу и развијаоу спцијалних вјещтина. Кпнстатују да дпста дјеце има прпблеме у 
развпју гпвпра, а самп дп сада су идентификпвали пкп 120 дјеце кпјима је пптребна ппдрщка 
лпгппеда (кпјег немају). 

Струшна ппдрщка кпја је псигурана за пву дјецу и ппрпдице али и васпиташе је недпвпљна, јер 
један педагпг ради на 107 група дјеце. Пптребнп је ппбпљщати и сарадоу са щкплама у кпјима 
се реализује пбавезнп предщкплскп васпитаое и пбразпваое, ппсебнп са директприма кпји 
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„пву дјецу не ппсматрају кап свпје сутращое ђаке“ већ се „псјећа  негативна енергија према 
дјеци“.  

Сарадоа са пбданищтима је ппнекад неадекватна, јер су васпиташи кпји раде у пбавезнпм 
предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу ангажпвани пп угпвпру са Јавнпм устанпвпм „Дјеца 
Сарајева“, па се дпживљавају кап „странци“. Васпиташи из пбданищта ппнекад не желе да 
дијеле материјале са оима, јер их и сами имају премалп. 

Какп щтп смп већ наппменули, сваки пд васпиташа ради са 90 - 150 дјеце, са и пп пет група, и за 
сваку групу имају ппсебан дневник кпји је пптребнп детаљнп впдити. Укупнп 21 васпиташ ради 
са 3000 дјеце.  Немају замјену, па им је вепма тещкп када мпрају на бплпваоа сл., али су затп 
пни замјена васпиташима када је тп пптребнп, па се псјећају „пмалпваженп и нецијеоенп“. 
Какп се рад пдвија накпн раднпг времена пбданищта, шестп им „не дпзвпљавају да уђу прије 
17.00 шаспва“, не дају рпдитељима да уђу у хпл „да не би прљали“, јер тада нема другпг пспбља 
и „све саме мпрају ппшистити“. Забринуте су збпг пднпса према оима и шестп се псјећају 
„неприхваћенп“. 

 

5.3.10. КAНТПН 10  

Закпн п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу је на ппдрушју Кантпна 10 усвпјен крајем 2009. 

гпдине и усаглащен са Пквирним закпнпм. Међутим, какп навпди ппмпћник министра за 

пбразпваое, Матп Крижанац, нищта вище пд тпга није пдрађенп пп питаоу пбавезнпг 

предщкплскпг прпграма.  У Кантпну немају савјетника за предщкплствп, кап ни инспектпра кпји 

би пратип прпграм рада и рад предщкплских устанпва. Истише да се пдређене активнпсти 

реализују, када је у питаоу укљушиваое дјеце са ппсебним пптребама у институципналнп 

васпитаое и пбразпваое. На нивпу  Mинистарства немају дпвпљан брпј заппслених, кап ни 

финансијских средстава, щтп је дпвпљан ппказатељ ппщтег стаоа у пвпј пбласти. 

 

5.3.10.1. ЛИВНП 

Ливнп је пп велишини впдећи град, културни, пплитишки, управни, здравствени и прпсвјетни 

центар Кантпна у кпјем живи пкп 10.000 станпвника, дпк на ппдрушју ппщтине живи пкп 32.000. 

У Ливну дјелује једнп дјешје пбданищте. Представник oпщтине Ливнп, Дамир Тадић, сарадник 

за друщтвене дјелатнпсти, уппзнат је са Пквирним закпнпм п предщкплскпм васпитаоу и 

пбразпваоу. Сматра да „кантпни дпнпсе закпне а да претхпднп не кпнсултују псниваше 

пбданищта – ппщтине“. На нивпу Кантпна ппстпје три пбданищта, кпјима ппщтине дају 

субвенцију, а за примјену пвпг Закпна не мпгу пбезбиједити финансираое, ни псигурати 

инфраструктуру на ппдрушјима у кпјима нема пбданищта, ни щкпла. Вище пд пплпвице 

щкплских пбјеката се налази у селима гдје би требалп прганизпвати пбавезнп укљушиваое 

дјеце у предщкплскп васпитаое. Сматра да за примјену пвпг Закпна нису спремни и да се самп 

„импрпвизује“, кап и са примјенпм деветпгпдищоег пбразпваоа. Пни ће ппдржати пву 

пдредбу Закпна у пнпликпј мјери кпликп им дпзвпли финансијска ситуација.  

Рпдитељи шија дјеца ппхађају и рпдитељи дјеце кпја не ппхађају пбданищте 

Никп пд укупнп псам присутних рпдитеља није уппзнат са Пквирним закпнпм п предщкплскпм 

васпитаоу и пбразпваоу. Сви сматрају да дјецу, прије ппласка у щкплу, треба укљушити у 

предщкплскп васпитаое и пбразпваое. Рпдитељи шија дјеца ппхађају пбданищте примјећују 
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ппзитивне резултате кпд свпје дјеце, птвпренија су, спцијализирана,“баратају слпвима и 

брпјевима“, једнпставнп су на неки нашин спремнија за щкплу. И пстали би жељели да укљуше 

свпју дјецу у пбданищте, али немају услпва, мајке не раде, немају средстава, а укпликп се 

ппшне с примјенпм Закпна, свакакп ће радп укљушити дјецу у предщкплски прпграм. 

Васпиташи 

Присутни васпиташи, оих укупнп 12, кпји раде у дјешјем пбданищту "Пшелице" у Ливну, 

уппзнати су с Пквирним закпнпм, ппдржавају га, сматрају да треба вище инфпрмисати 

рпдитеље и „алармирати јавнпст“, те тражити финансијску ппдрщку пд институција кпје 

финансирају пву пбласт.Требалп би се залпжити да се щтп вище дјеце из руралних ппдрушја 

укљуши у предщкплскп васпитаое, заправп да сва дјеца имају мпгућнпст приступа 

предщкплскпм васпитаоу, какп не би имали прпблема приликпм ппласка у щкплу. 

Прпстпр у кпјем дјеца бправе, треба се квалитетнп уредити, прпграм рада прилагпдити узрасту 

дјеце и укљушити струшни тим у рад са дјецпм. Оихпвп дпсадащое искуствп ппказалп је да 

дјеца кпја се први пут сусрећу са предщкплским васпитаоем и пбразпваоем,  ппказују велики 

интерес за заједнишке игре и активнпсти. 
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6. AНЕКСИ  

Aнекс 1: Табеларни  приказ: брпј рпђене дјеце (демпграфски ппдаци), дјеце пбухваћене 
неким пд прпграма у гпдини пред пплазак у щкплу и брпј дјеце кпја су уписала први разред у 
щкплскпј 2009/2010. гпдини у свим ппщтинама пбухваћеним истраживаоем. 

 
Ппщтине Дјеца рпђена 

2006. гпдине 

Дјеца у некпм пд 
предщкплских 

прпграма (узраст 
5- 6 гпдина) 

Уписани у 
щкплу 

2009/2010. 
гпдине 

Брпј 
предщкплских 

устанпва 

РЕПУБЛИКA СРПСКA     

1. Баоа Лука 2004 404 1619 21 

2. Бијељина 964 157 1067 4 

3. Билећа 109 28 108 1 

4. Дервента 203 28 245 1 

5. Дпбпј 563 50 641 2 

6. Фпша 157 29 148 2 

7. Градищка 442 55 456 3 

8. Кптпр Варпщ 194 20 222 1 

9. Лактащи 388 103 375 2 

10. Лппаре 89 45 99 1 

11. Нпви Град  199 22 190 1 

12. Приједпр 609 208 618 4 

13. Рудп 28 0 66 - 

14. Спкплац 106 23 106 1 

15. Србац 253 15 171 1 

16. Сребреница 56 25 88 1 

17. Требиое 370 177 295 5 

18. Угљевик 123 30 131 1 

19. Вищеград 65 45 76 1 

БРШКП ДИСТРИКТ     

20. Бршкп 620 600  1 

ФЕДЕРAЦИЈA БИХ   

Унскп-сански кантпн   

21. Бихаћ 564 110 616 6 

22. Сански Мпст 325 41 290 1 

Ппсавски кантпн   

23. Пчак 134 30 135 1 

Тузлански кантпн  

24. Тузла 2011 270 942 12 

25. Сребреник 455 74 476 1 



94 

 

 

 
У табели  су приказани дпступни ппдаци п брпју дјеце рпђене 2006. гпдине у ппјединим 

ппщтинама, кпја би пве гпдине требала ппхађати пбавезнп предщкплскп васпитаое и 

пбразпваое, брпј дјеце кпја су пбухваћена билп цјелпдневним прпграмима у пбданищтима, 

или неким пд мпдела предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа у гпдини пред пплазак у щкплу. 

Ради ппређеоа, приказан је и брпј дјеце кпја су у ппјединим ппщтинама уписала први разред у 

щкплскпј 2009/2010. гпдини.   

Наппмена: Иакп се ради п ппдацима преузетим из званишних дпкумената завпда за статистику, 

збпг неуједнашене метпдплпгије, врсте ппдатака и других пдступаоа, не мпжемп тврдити да су 

сви ппдаци пптпунп прецизни и релевантни за пву анализу. Пви ппдаци служе искљушивп у 

сврху прпцјене стаоа и пптреба у пбласти пбухвата дјеце пбавезним предщкплским 

васпитаоем и пбразпваоем на разлишитим ппдрушјима.  

 

 

                                                           
11

 Ппдатак се пднпси самп на редпвне прпграме за пбданищта ЈУ „Дјеца Сарајева“ 

Зенишкп-дпбпјски кантпн   

26. Виспкп 376 100 415 1 

27. Зеница 1105 100 145 9 

Бпсанскп-ппдриоски 

кантпн 

  

28. Гпражде 190 62 192 2 

Средопбпсански кантпн   

29. Буспваша 216 15 193 1 

30. Бугпјнп 317 30 309 1 

31. Јајце 255 26 261 1 

32. Кисељак 183 12 250 2 

33. Нпви Травник 259 31 235 1 

34. Витез 284 32 355 1 

Херцегпвашкп-

неретвански кантпн 

  

35. Мпстар 971 300 1023 13 

36. Стплац 100 20 82 1 

Западнпхерцегпвашки 

кантпн 

  

37. Щирпки Бријег 283 30 347 1 

Кантпн Сарајевп   

38. Нпви град 1107 300
11

 1117 6 

39. Нпвп Сарајевп 605 200 + 130 581 5 

Кантпн 10   

40. Ливнп 224 70 278 3 
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Aнекс 2: Табеларни  приказ представника министарстава и ппщтина,  
те брпја испитаника пп ппщтинама 

Наппмена: Функције наведене у таблици пднпсе се на вријеме када је интервју пбављан 

 Представници ппщтина 

Рпдитељи шија дјеца: 

ппхађају 
пбда-
нищте 

не 
ппхађају 

пбда- 
нищте 

васпи-
таши 

ТПТАЛ 

РЕПУБЛИКA СРПСКA: 
Мр Натаща Цвијанпвић, вищи струшни сарадник за предщкплскп васпитаое и пснпвнп 

пбразпваое, Министарствп прпсвјете и културе  

1. БAОA ЛУКA 

Љубинка Драгпјевић, 

сампстални струшни сарадник за науку 
и пбразпваое 

 

11 

 

0 

 

11 

 

23 

2. БИЈЕЉИНA 
Нада Бабић, струшни сарадник 

Пдсјека за друщтвене дјелатнпсти  

 

6 

 

0 

 

4 

 

11 

3. БИЛЕЋA 
Миливпје Радпванпвић,  

сампстални струшни сарадник за културу и 
предщкплскп васпитаое и пбразпваое 

 

8 

 

0 

 

6 

 

15 

4. ДЕРВЕНТA 
Биљана Ђурас, 

 представница Oпщтине 

 

4 

 

0 

 

8 

 

13 

5. ДПБПЈ 

Гпрдана Перић,  

сарадник из пбласти пбразпваоа, науке, 

инфпрматике и културе 

 

4 

 

2 

 

6 

 

13 

6. ФПШA 
Петкп Иванкпвић,  

сампстални струшни сарадник за друщтвене 
дјелатнпсти 

5  1 5. 12 

7. ГРAДИЩКA 
Драгана Грахпвац, директпр Јавне 
устанпве за предщкплскп васпитаое и 
пбразпваое дјеце „Лепа Радић“ 

8 0 8 17 

8. КПТПР ВAРПЩ 
Ениса Бпжишкпвић, 

предсједник Скупщтине ппщтине 
12 0 7 20 

9. ЛAКТAЩИ 
Милан Гвпздерац, сарадник за привреду и 

друщтвене дјелатнпсти 

 

8 

 

0 

 

8 
17 

10. ЛППAРЕ 
Љиљана Савић-Керпвић, 

сарадник за лпкалнп-екпнпмски развпј 
4  

 

5 
10 

11. НПВИ ГРAД (РС) 
Бпривпје Јапунча, 

сарадник за пбразпваое у Пдјељеоу за 
друщтвене дјелатнпсти 

9 0 5 15 

12. ПРИЈЕДПР 

Пливера Рпсић, 

сарадник у Пдјељеоу за друщтвене 

дјелатнпсти 

4 0 9 14 

13. РУДП 
Рађен Бпгдан, 

 службеник у Oпщтини 

 

6 

 

0 
3 10 

14. СПКПЛAЦ 

Мира Сарић,  сампстални струшни 
сарадник за пбласт пбразпваоа и 
васпитаоа из Пдјељеоа за привреду и 
друщтвене дјелатнпсти  

 

0 

 

8 

 

5 
14 

15. СРБAЦ 
Владислав Илић, сампстални струшни 

сарадник за друщтвене дјелатнпсти 

 

0 

 

8 

 

8 
17 

16. СРЕБРЕНИЦA 
Мела Карић, струшни сарадник за 

пбразпваое и спцијална питаоа 

 

0 

 

7 
8 14 

17. ТРЕБИОЕ 
Стпјанка Мисита, щеф Пдсјека за привреду 

и друщтвене дјелатнпсти 
0 8 10 19 
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18. УГЉЕВИК 
Рајка Никплић, струшни сарадник за 
пбразпваое у Пдјељеоу за привреду и 
друщтвене дјелатнпсти 

7 0 4 12 

19. ВИЩЕГРAД  9 0 8 17 

БРШКП ДИСТРИКТ 
Мара Маткић, Пдјел  за пбразпваое, щеф ппдпдјела за предщкплскп и пснпвнп 

пбразпваое 

20. БРШКП  8 0 7 16 

УНСКП-СAНСКИ КAНТПН  

21. БИХAЋ  Дарип Јурић,  

савјетник за културу и сппрт 
7 0 10 18 

22. СAНСКИ МПСТ Саид Рамић, вищи струшни сарадник за 

сппрт и културу 
7 0 8 16 

ППСAВСКИ КAНТПН  

23. ПЧAК 
Маркп Барукшић, референт за друщтвене 

дјелатнпсти 

 

5 
  6 

ТУЗЛAНСКИ КAНТПН 
Елмир Тукић, вищи струшни сарадник у Министарству пбразпваоа, науке, културе и 

сппрта  

24. ТУЗЛA 
Ернеса Мещић и Мирела Врабац, Пдјел за 

пбразпваое 
7 0 8 17 

25. СРЕБРЕНИК 
Нихад Мехмедпвић, 

представник Oпщтине 
0 6 4 11 

ЗЕНИШКП-ДПБПЈСКИ 

КAНТПН 

Сефедин Хпчић, струшни сарадник за предщкплскп и пснпвнпщкплскп пбразпваое у 

Министарству за пбразпваое, науку, културу и сппрт 

26. ВИСПКП 
Хасан Щехинпвић, щеф Пдсјека 

друщтвених дјелатнпсти 
4 2 8 15 

27. ЗЕНИЦA 
Фата Сребреница, струшни сарадник за 

пбразпваое и инфпрмисаое 
6 0 5 12 

БПСAНСКП-

ППДРИОСКИ КAНТПН 
 

28. ГПРAЖДЕ 
Санид Зирак, 

 замјеник нашелника Oпщтине 
5 0 7 13 

СРЕДОПБПСAНСКИ 

КAНТПН 
Ивица Aугустинпвић, вищи струшни сарадник за предщкплскп и пснпвнп пбразпваое 

29. БУГПЈНП 
Сеад Карахпчић,  

ппмпћник нашелника Oпщтине 
0 8 5 14 

30. БУСПВAШA 
Жељка Вујица, Служба за ппћу управу,  
друщтвене дјелатнпсти и  
бранитељскп-инвалидску скрб  

1 4 7 
 

13 

31. КИСЕЉAК 
Марица Пущић, щеф 

Пдјела за спцијалну скрб 
3 0 7 11 

32. ЈAЈЦЕ 
Фикрет Шаншар, ппмпћник нашелника за 

друщтвене дјелатнпсти 
0 10 6 17 

33. НПВИ ТРAВНИК 

Нела Леварда, щеф  Пдсјека за друщтвене 

дјелатнпсти и меначер Центра за услуге 

грађанима 

0 5 6 12 

34. ВИТЕЗ 

Катица Радман, струшни сарадник за 

прпсвјету, сппрт, културу, инфпрмисаое и 

удруге грађана 

5 0 8 14 
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ХЕРЦЕГПВAШКП-

НЕРЕТВAНСКИ КAНТПН 

Енес Хасанагић, ппмпћник министра, Елма Ппијаш, Игнације Радић, 
савјетници за предщкплскп и пснпвнп пбразпваое Министарства пбразпваоа, науке, 
културе и сппрта/Министарствп прпсвјете, знанпсти, културе и щппрта 

35. МПСТAР 
Смиља Дринпвац, службеник Пдјела 

друщтвених дјелатнпсти 
8 0 10 20 

36. СТПЛAЦ Данијел Бабић, службеник у Oпщтини 0 9 8 18 

КAНТПН СAРAЈЕВП Исмета Брајлпвић и Вахид Мулић, савјетници у ППЗ 

37. СAРAЈЕВП – НПВИ 
ГРAД 

Фахра Звиздић, вищи струшни сарадник за 

пбразпваое 
10  9 20 

38. НПВП СAРAЈЕВП 
Фахрудин Зплпта, струшни савјетник за 

пбразпваое 
7  8 16 

ЗAПAДНПХЕРЦЕГПВAШКИ 

КAНТПН 
Мирела Вукпја,  струшни савјетник, Министарствп прпсвјете, знанпсти, културе и щппрта  

39. ЩИРПКИ БРИЈЕГ  6 0 8 15 

КAНТПН 10 Матп Крижанец, ппмпћник Mинистра за пбразпваое 

40. ЛИВНП 
Дамир Тадић, сарадник за друщтвене 

дјелатнпсти 
5 3 12 21 
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Анекс 3: Листа ушесника/ца пбуке 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ППЩТИНA ПРГAНИЗAЦИЈA ФУНКЦИЈA 

1. Aдмир Хачикадунић Сарајевп 
УГ „Удружеое прпфеспра и струшних лица у 
пбласти сппрта и тјелеснпг пдгпја“ 

сарадник 

2. Нафија Кпришић Бихаћ ЈУ „Дјешији вртић“ Бихаћ директпр 

3. Ирма Пуркпвић Зеница ПЩ „Муса Ћазим Ћатић“ наставник 

4. Стака Никплић Баоа Лука Републишки педагпщки завпд 

инспектпр и  
струшни савјетник за 
предщкплскп 
васпитаое и 
пбразпваое 

5. Милан Љубпјевић Бршкп дистрикт Педагпщка институција Бршкп дистрикт 
савјетник за 
предщкплскп и 
пснпвнп пбразпваое 

6. Јасна Јпвишић Бршкп дистрикт 
Пбданищте- забавищте „Наща дјеца“ 
Бршкп 

директпр 

7. Миљка Марић Лактащи 
ЈУ Центар за предщкплскп васпитаое и 
пбразпваое 

директпр 

8. Мирела Вукпја Щирпки Бријег 
Министарствп прпсвјете, знанпсти, културе и 
щппрта Жупаније Западнпхерцегпвашке  

струшни савјетник 
 за предщкплскп 
васпитаое и 
пбразпваое  

9. Љиљана Дилбер  Тпмислав Град Дјешји вртић Тпмислав Град директпр 

10. Дражена Вргпш Ливнп Дјешји вртић „Пшелице“, Ливнп директпр 

11. Aнтпнија Међугпрац Груде Дјешји вртић „Сунце“, Груде директпр 

12. Ивана Галић Мпстар Филпзпфски факултет,  Мпстар студент 

13. Бранка Миљущ Гацкп Дјешији вртић Гацкп директпр 

14. Јпванка Бакмаз Требиое Дјешија играпница „Цицибан“, Требиое директпр 

15. Владана Нинић Тузла Aмица Едуца 
дефектплпг терапеут 
сарадник 

16. Ивица Aугустинпвић Травник 
Министарствп  прпсвјете, знанпсти, културе и 
щппрта Жупаније Средищоа Бпсна 

струшни сарадник 

17. Чанан Щејла Бугпјнп Трећа пснпвна щкпла Бугпјнп педагпг 

18. Рамиз Нуркић Тузла Педагпщки завпд, Тузла 
савјетник за 
пбразпваое 

19. Ченана Зплпта Сарајевп РТВ БиХ реппртер 

20. Едина Хпчић Зеница ЈУ Предщкплски пдгпј и пбразпваое Зеница директпр 

21. Исмета Брајлпвић Сарајевп Прпсвјетнп-педагпщки завпд Сарајевп струшни савјетник 

22. Хащима Ћурак Сарајевп ЈУ „Дјеца Сарајева“ васпиташ 


