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ПРАВИЛНИК 

О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА  

("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/2012) 

Члан 1  

Овим правилником уређују се ближи услови за остваривање припремног предшколског програма (у даљем 

тексту: програм).  

Члан 2  

Годишњим планом рада установе утврђују се време, место, начин и носиоци остваривања програма.  

Установа утврђује датум почетка и завршетка остваривања програма у току радне године, као и време 

остваривања у току дана.  

Члан 3  

Програм се остварује у просторијама установе и другим просторима који испуњавају услове за рад са децом 

предшколског узраста, у складу са законом.  

Васпитно-образовни рад ван седишта установе остварује се уз уважавање специфичности које проистичу из 

физичке одвојености од установе.  

Установа може да остварује програм у путујућем вртићу (наменски опремљен аутобус) или на другом месту 

ангажовањем путујућег васпитача, у складу са Законом о предшколском васпитању и образовању (у даљем 

тексту: Закон).  

Потребу организовања, начин и поступак остваривања програма из става 3. овог члана утврђује установа, уз 

сагласност оснивача.  

Члан 4  

Установа води евиденцију о остваривању програма, у складу са Законом.  

Члан 5  

За децу која због болести нису у могућности да похађају програм у установи, остваривање програма може да 

се организује у породици у краћем трајању, најмање 240 сати у току радне године.  

Изузетно, за децу која, осим болести, због других оправданих разлога нису у могућности да похађају 

програм у установи, остваривање програма може да се организује у породици, односно одговарајућем 

простору у породичној кући или стану, који испуњава потребне услове, а на основу посебног уговора са 

физичким лицем, које простор ставља на коришћење установи.  

Оправданим разлозима у смислу става 2. овог члана сматрају се: неприступачност терена, немогућност 

организовања превоза деце, недостатак просторних капацитета установе и слично.  

Потребу организовања, трајање и друге околности од значаја за остваривање програма у породици утврђује 

установа, уз сагласност оснивача.  

Члан 6  

Установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, доноси 

план остваривања програма у текућој години за наредну радну годину.  

План остваривања и месечни извештај о остваривању програма установа доставља министарству надлежном 

за послове образовања.  

Обрасци планова остваривања програма (ППП ПУ-1; БОР 1 и ППП ОШ-1) као и обрасци извештаја о 

остваривању програма (ППП ПУ-2; БОР 2 и ППП ОШ-2) одштампани су уз овај правилник и чине његов 

саставни део.  

Члан 7  

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Просветном гласнику".  

   

ППП ПУ - 1  

Општина  

Установа  

Адреса:  

ПЛАН  

ОСТВАРИВАЊА ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА У ОРГАНИЗАЦИЈИ 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ  

ЗА ШКОЛСКУ _____/_____ ГОДИНУ  

   

План обухвата деце узраста од пет и по до шест и по година припремним предшколским програмом у трајању од 4 сата 

дневно  
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четворочасовни програм 

У СЕДИШТУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ  ВАН СЕДИШТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ  

БРОЈ ГРУПА  БРОЈ ДЕЦЕ  БРОЈ ГРУПА  БРОЈ ДЕЦЕ  

            

План обухвата деце узраста од пет и по до шест и по година припремним предшколским програмом у  

целодневном боравку 

У СЕДИШТУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ  ВАН СЕДИШТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ  

БРОЈ ГРУПА  БРОЈ ДЕЦЕ  БРОЈ ГРУПА  БРОЈ ДЕЦЕ  

            

   

ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ УКУПНО  ГРУПА  ДЕЦЕ  

      

   

БРОЈ ДЕЦЕ УЗРАСТА ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ ДО ШЕСТ И ПО ГОДИНА У ОПШТИНИ  

ДО 3 ГОДИНЕ  ОД 3 - 5,5 ГОДИНЕ  ОД 5,5 - 6,5 ГОДИНЕ  УКУПНО  

            

   

ОБУХВАТ ДЕЦЕ ЦЕЛОДНЕВНИМ БОРАВКОМ  

УКУПНО  ОД ТОГА ДЕЦЕ УЗРАСТА ПЕТ И ПО ДО ШЕСТ И ПО ГОДИНА  

ГРУПА  ДЕЦЕ  ГРУПА  ДЕЦЕ  

            

   

Датум: ____________     Директор  

      _________________________  

      ОВЕРАВА ОПШТИНСКА УПРАВА  

      Овлашћено лице  

   

БОР - 1  

Општина  

Установа  

Адреса  

ПЛАН  

ОСТВАРИВАЊА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ЗА ДЕЦУ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА НА 

БОЛНИЧКОМ ЛЕЧЕЊУ И ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ  

ЗА ШКОЛСКУ _____/_____. ГОДИНУ  

А) ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД ЗА ДЕЦУ НА БОЛНИЧКОМ ЛЕЧЕЊУ  

Број група  Време рада  

(колико х дневно)  

Број деце  

         

Б) ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ  

У ПРЕДШКОЛСКОЈ 

УСТАНОВИ  

У БОЛНИЦИ  У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ  ИНКЛУЗИЈА  
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Број 

група  

Време рада 

(колико х 

дневно)  

Број 

деце  

Број 

група  

Време рада 

(колико х 

дневно)  

Број 

деце  

Број 

група  

Време рада 

(колико х 

дневно)  

Број 

деце  

Број 

група  

Укупан 

број деце у 

групи  

Број деце са 

сметњама у 

развоју  

                                    

   

ДАТУМ: ______________     Директор  

      __________________________  

      ОВЕРАВА ОПШТИНСКА УПРАВА  

      Овлашћено лице  

   

ППП ОШ - 1  

Општина  

Основна школа:  

Адреса:  

ПЛАН  

ОСТВАРИВАЊА ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ _____/_____. ГОДИНУ  

   

План обухвата деце узраста од пет и по до шест и по година припремним предшколским програмом у трајању од 4 сата дневно 

четворочасовни програм 

У СЕДИШТУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  ВАН СЕДИШТА ОШ - издвојена одељења  

БРОЈ ГРУПА  БРОЈ ДЕЦЕ  БРОЈ ГРУПА  БРОЈ ДЕЦЕ  

            

   

ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ УКУПНО  БРОЈ ГРУПА  БРОЈ ДЕЦЕ  

      

   

ДАТУМ     ДИРЕКТОР  

__________________     ___________________________  

      ОВЕРАВА ОПШТИНСКА УПРАВА  

      Овлашћено лице  

   

ППП ПУ - 2  

Општина  

Установа:  

Адреса:  

ИЗВЕШТАЈ 

О ОСТВАРИВАЊУ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА У ОРГАНИЗАЦИЈИ 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ  

ЗА МЕСЕЦ __________  

   

Обухват деце узраста од пет и по до шест и по година припремним предшколским програмом у трајању од 4 сада дневно 

четворочасовни програм 

У СЕДИШТУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ  ВАН СЕДИШТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ  

БРОЈ ГРУПА  БРОЈ ДЕЦЕ  БРОЈ ГРУПА  БРОЈ ДЕЦЕ  
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Обухват деце узраста од пет и по до шест и по година припремним предшколским програмом у целодневном боравку 

У СЕДИШТУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ  ВАН СЕДИШТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ  

БРОЈ ГРУПА  БРОЈ ДЕЦЕ  БРОЈ ГРУПА  БРОЈ ДЕЦЕ  

            

   

Датум: ______________     Директор  

      ___________________________  

      ОВЕРАВА ОПШТИНСКА 

УПРАВА  

      Овлашћено лице  

   

БОР - 2  

Општина  

Установа:  

Адреса  

ИЗВЕШТАЈ  

О ОСТВАРИВАЊУ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ЗА ДЕЦУ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА НА 

БОЛНИЧКОМ ЛЕЧЕЊУ И ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 

ЗА МЕСЕЦ _____________  

А) ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД ЗА ДЕЦУ НА БОЛНИЧКОМ ЛЕЧЕЊУ  

Број група  Време рада  

(колико х дневно)  

Број деце  

         

Б) ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ  

У ПРЕДШКОЛСКОЈ 

УСТАНОВИ  

У БОЛНИЦИ  У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ  ИНКЛУЗИЈА  

Број 

група  

Време рада 

(колико х 

дневно)  

Број 

деце  

Број 

група  

Време рада 

(колико х 

дневно)  

Број 

деце  

Број 

група  

Време рада 

(колико х 

дневно)  

Број 

деце  

Број 

група  

Укупан 

број деце у 

групи  

Број деце са 

сметњама у 

развоју  

                                    

   

ДАТУМ: ______________     Директор  

      _______________________  

      ОВЕРАВА ОПШТИНСКА УПРАВА  

      Овлашћено лице  

   

ППП ОШ - 2  

Општина  

Основна школа:  

Адреса:  

ИЗВЕШТАЈ  

О ОСТВАРИВАЊУ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ  

ЗА МЕСЕЦ _______________  

   

Обухват деце узраста од пет и по до шест и по година припремним предшколским програмом у трајању од 4 сата дневно  

четворочасовни програм 
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У СЕДИШТУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  ВАН СЕДИШТА ОШ - издвојена одељења  

БРОЈ ГРУПА  БРОЈ ДЕЦЕ  БРОЈ ГРУПА  БРОЈ ДЕЦЕ  

            

   

ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ УКУПНО  БРОЈ ГРУПА  БРОЈ ДЕЦЕ  

      

   

ДАТУМ     ОДГОВОРНО ЛИЦЕ  

      ______________________  

      ОВЕРАВА ОПШТИНСКА УПРАВА  

      Овлашћено лице  

 

 

 

 

 

PPP PU - 1  

PLAN OSTVARIVANJA PRIPREMNOG PREDŠKOLSKOG PROGRAMA U ORGANIZACIJI PREDŠKOLSKE USTANOVE ZA 

ŠKOLSKU _____/_____ GODINU  

BOR - 1  

PLAN OSTVARIVANJA VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA ZA DECU PREDŠKOLSKOG UZRASTA NA BOLNIČKOM LEČENJU I 

DECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU ZA ŠKOLSKU _____/_____. GODINU  

PPP OŠ - 1  

PLAN OSTVARIVANJA PRIPREMNOG PREDŠKOLSKOG PROGRAMA U ORGANIZACIJI OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 

_____/_____. GODINU  

PPP PU - 2  

IZVEŠTAJ O OSTVARIVANJU PRIPREMNOG PREDŠKOLSKOG PROGRAMA U ORGANIZACIJI PREDŠKOLSKE USTANOVE ZA 

MESEC __________  

BOR - 2  

IZVEŠTAJ O OSTVARIVANJU VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA ZA DECU PREDŠKOLSKOG UZRASTA NA BOLNIČKOM 

LEČENJU I DECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU ZA MESEC _____________  

PPP OŠ - 2  

IZVEŠTAJ O OSTVARIVANJU PRIPREMNOG PREDŠKOLSKOG PROGRAMA U ORGANIZACIJI OSNOVNE ŠKOLE ZA MESEC  
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Стручни коментар  

КОМЕНТАР ПРАВИЛНИКА О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРИПРЕМНОГ 

ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА - "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/2012 

На основу члана 22. став 4. Закона о предшколском васпитању и образовању ("Сл. гласник РС", бр. 

18/2010 - даље: Закон) Министар просвете и науке (даље: Министар) донео је Правилник о ближим 

условима за остваривање припремног предшколског програма ("Сл. гласнику РС - Просветни гласник", 

бр. 5/2012,ступио на снагу 27.6.2012. године - даље: Правилник).  

Похађање Припремног предшколског програма (даље: Програм) је обавезно за сву децу у години пред 

полазак у школу, узраста од пет и по до шест и по година. Да би родитељи могли да испуне своју законску 

обавезу уписа деце у установу ради похађања припремног предшколског програма, приликом организовања 

се морају узети у обзир разне околности које могу отежати или чак онемогућити остваривање овог облика 

рада са децом.  

Програм је део редовног програма предшколске установе у целодневном или полудневном трајању. 

Програм за децу која нису обухваћена редовним програмом предшколске установе организује се у 

предшколској установи, а изузетно у школи.  

Трајање Програма прописано је Законом о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", 

бр. 72/2009 и 51/2011), где је чланом 93. предвиђено да програм припреме детета пред полазак у основну 

школу у оквиру предшколског васпитања и образовања (припремни предшколски програм) траје четири сата 

дневно, најмање девет месеци. Међутим, Закон чланом 22. став 3. даје могућност да Програм за децу у 

породици може да се организује у краћем трајању. Ставом 4. овог члана дато је овлашћење министру 

надлежном за послове образовања да пропише ближе услове за остваривање припремног предшколског 

програма.  

У оквиру предшколског програма остварују се редовни програми васпитно-образовног рада у 

целодневном и полудневном трајању, а могу да се остварују и други посебни и специјализовани 

програми.  

Неке од специфичности предшколског васпитања и образовања уређене су чл. 20. и 21. Закона, којима је 

предвиђена могућност организовања предшколског програма у одговарајућим здравственим установама, по 

посебном програму који прописује Министар. Изузетно, за децу која због болести или других оправданих 

разлога нису у могућности да похађају предшколску установу, остваривање Програма може да се организује 

и у породици.  

Правилником је прописано да се годишњим планом рада установе утврђује: време, место, начин и носиоци 

остваривања Програма, датум почетка и завршетка остваривања овог програма у току радне године, као и 

време остваривања у току дана.  

Програм се углавном остварује у просторијама предшколске установе, односно школе. Међутим, услед 

недостатка просторних капацитета или других оправданих разлога, програм се може остваривати и у другим 

просторима који су прилагођени раду са децом овог узраста. Када се васпитно-образовни рад остварује ван 

седишта установе, морају се уважити све специфичности које проистичу из таквог облика рада, тј. због 

физичке одвојености од установе.  

Програм се може остваривати и у путујућем вртићу, или на другом месту, ангажовањем путујућег 

васпитача. Правни основ за овај облик рада је члан 21. Закона који отвара могућност да установа, услед 

недостатка просторних капацитета или недовољног броја деце потребног за формирање васпитне 

групе, остварује предшколски програм у путујућем вртићу (наменски опремљен аутобус) за децу узраста од 

четири године до поласка у основну школу, или ангажовањем путујућег васпитача. Да би установа 

организовала овакав облик рада неопходна јој је сагласност оснивача - јединице лоакалне самоуправе). 

Остваривање Програма у породици за децу која због болести нису у могућности да га похађају у 

установи, може да се организује у краћем трајању од оног прописаног Законом о основама система 

образовања и васпитатња (најмање девет месеци, четири сата дневно), али не краћем од 240 сати у 

току радне године (прерачунато у дане, са четири сата дневно износи око три месеца).  

За децу која, осим болести, из других оправданих разлога нису у могућности да Програм похађају у 

установи, Програм може да се организује у породичној кући или стану, у одговарајућем простору који 

испуњава потребне услове за овакав облик рада. Други оправдани разлози могу бити неприступачност 

терена, немогућност организовања превоза, недостатак просторних капацитета у установи и сл. Са физичким 

лицем које ставља свој простор на коришћење установи у ове сврхе, склапа се уговор којим се регулишу 

међусобна права и обавезе уговарача.  
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Нови обрасци Планова остваривања Програма и Извештаја о остваривању Програма  

За установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, 

Правилником је прописана обавеза да у текућој години за наредну радну годину донесу план остваривања 

Програма и да састављају месечне извештаје које, заједно са планом, достављају министру, на прописаним 

обрасцима.  

Обрасци планова остваривања Програма и обрасци извештаја о остваривању Програма одштампани су уз 

Правилник и чине његов саставни део.  

За план остваривања припремног предшколског програма прописана су два обрасца: ППП ПУ - 1 који 

доноси предшколска установа која организује овај програм за обухват деце у четворочасовном програму или 

целодневном боравку; образац БОР - 1 којим се планира остваривање васпитно-образовног рада за децу на 

болничком лечењу и децу са сметњама у развоју и образац ППП ОШ - 1 који доноси основна школа која 

организује припремни предшколски програм.  

На обрасцу ППП ПУ - 2 предшколска установа подноси извештај о остваривању припремног 

предшколског програма, образац ППП ОШ - 2 представља извештај о остваривању припремног 

предшколског програма у организацији основне школе, а образац БОР - 2 представља извештај о 

остваривању васпитно-образовног рада за децу на болничком лечењу и децу са сметњама у развоју. 

 


