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69. 

На основу члана 104. став 3.Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Сл.гласник.РС“,број 88/2017), члана  2. и 4. Уредбе о  критеријумима за доношење акта о 

мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа 

(„Сл.гласник.РС“,број 21/2018),чл. 37. тач.10. Статута општине Лапово (Сл. Гласник 

општине Лапово бр.2/19), Скупштина општине Лапово /града  на седници одржаној дана 

27.03.2019.године доноси 

 

О Д Л У К У 

О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

ЛАПОВО 

 

Члан 1. 

Одлуком о мрежи јавних предшколских установа на подручју општине Лапово у 

даљем тексту: Мрежа предшколских установа) утврђују се број и просторни распоред 

предшколских установа, седиште и  издвојена одељења-објекти предшколске установе или 

други простор, према врсти и структури уважавајући циљеве и принципе предшколског 

васпитања и образовања и потребу оптималног коришћења расположивих ресурса у 

установи и локалној заједници, за обављање делатности васпитања и образовања деце 

предшколског узраста од  годину дана до поласка у основну школу. 

Члан 2. 

Делатност васпитања и образовања деце предшколског узраста од  годину дана до поласка 

у основну школу на територији општине Лапово остварује се у предшколској установи  у 

складу са Основама програма предшколског васпитања и образовања (у даљем тексту: 

Предшколска установа). 

Члан 3. 

Предшколска установа у објектима и просторијама које користи у оквиру своје делатности 

остварује програме предшколског васпитања и образовања и то: 

-   Неге и васпитања деце од годину дана до три године старости, 

- Предшколског васпитања и образовања деце од три године до припремног 

предшколског програма, 

-   припремни предшколски програм  

-   посебне специјализоване  програме 

         Члан 4. 

Мрежу   јавних  предшколских  установа на територији општине Лапово чине: 

1) У седишту  

Установа  за децу  предшколског узраста ,,Наша младост''Лапово, ул.Михајла 

Пупина бр.2, Лапово-Централни објекат , корисне површине 1.860м2 и то: 

-целодневни боравак деце од 1 године до 3 године (деца јасленог узраста) и деца 

узраста од 3 године до поласка у школу 

                 -предшколско васпитања и образовања деце од три године до припремног 

предшколског програма, 

-припремни предшколски програм (целодневни и полудневни) 

 

 2)  Ван седишта установе –у издвојеним објектима: 

а) Одељак  ,,Возић'' Лапово, ул. Карађорђева бр.44., корисне површине 102м2    

б) Одељак ,,IV'' при ОШ ,,Светозар Марковић“ Лапово, ул.Солунска бр.113 ., 

корисне површине  61 м2   

 

Члан 5. 
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Васпитнo образовно рад у Предшколској  установи,,Наша младост“ Лапово  

остварује се на српском језику. 

 

Члан 6 

Саставни део ове одлуке чини Елаборат о плану мреже јавних предшколских 

установа са седиштем на територији општине Лапово за период од 2019 до 2024. године, 

односно пет година. 

 

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику“ општине Лапово. 

Члан 8. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о мрежи образовно 

васпитних установа на подручју општине Лапово 020-257/15-I-04 од 18.12.2015.године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-  90 /19- I-04  
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Циљ израде овог Елабората је да буде стручна и информациона подлога за доношење 

Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији ЈЛС. Нова мрежа јавних основних 

школа треба да допринесе даљем развоју и унапређењу процеса образовања и васпитања а 

у складу са општим и посебним циљевима и стандардима, који су за ову област одређени 

Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 88/17 ) 

и Стратегијом развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2020 године. 

 

На основу члана 104. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС”, број 88/17) Влада Републике Србије донела је Уредбу о 

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

јавних основних школа. Уредба је донета на седници Владе од 16.марта 2018. године и 

објављена у „Службеном гласнику РС“, број 21/18 од 19.03.2018. године. Истовремено је 

почео да тече рок од годину дана, дефинисан чланом 198 став 3. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17), у коме јединица 

локалне самоуправе, међу којима и општин Лапово, треба да донесе акт о мрежи 

предшколских установа и основних школа. У складу са чланом 104. став 3. акт о мрежи 

јавних предшколских установа и јавних основних школа доноси скупштина јединице 

локалне самоуправе. 

Члан 104. Закона прецизира да акт о мрежи јавних предшколских установа и акт о 

мрежи јавних основних школа представљају планске акте којима се планира њихов 

просторни распоред према врсти и структури. Ово је веома важно нагласити јер у суштини 

значи да акт није само попис тренутног стања јавних установа на територији општине 

Лапово, већ и покушај да се предвиди постојање и распоред неких будућих установа, 

узимајући у обзир утврђене потребе за њиховим оснивањем у складу са демографском 

сликом, односно планом развоја одређене јединице локалне самоуправе. Овде се ствара 

могућност да се акт о мрежи јавних предшколских установа и акт о мрежи јавних 

основних школа повежу са другим важним развојним документима општине Лапово. 

 

1.1 Правни основ 
Правни основ за доношење Одлуке за одлуке о мрежи образовно-васпитних 

установа на подручју општине Лапово садржан је у важећом прописима: 

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

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

- Закон о предшколском образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број 

18/10, 101/17 и 113/17 –др. закон); 

- Закон о основном образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број 55/13, 

101/17 и 27/18 – др. закон); 

- Стратегија развоја образовања и васпитања у Републици србији до 2020 године 

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

- Закон о националним саветима националних мањина (“Службени гласник РС” 

број 72/2009);  

- Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која 

обавља делатност основног образовања и васпитања (“Службени гласник РС” 

број 36/15, 72/15);  

- Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која 

обавља делатност основног и средњег музичког и балетског образовања и 

васпитања (“Службени гласник РС” број 73/16); 

- Стручно упутство о формирању одељења и начину финансирања у основним и 

средњим школама за школску 2017/18.годину,Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије, број: 451-02-1859/2017-01 од 22.06.2017. 

године. 

 

1.2 Извор података 
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Приликом израде Елабората, коришћени су следећи подаци и документација: 

надлежних служби општинске Управе Лапово, Дома здравља Лапово, Стратегије одрживог 

развоја општине Лапово, предшколске установе и основне школе на територији општине 

Лапова, Републичког завода за статистику, Пописа становништва 2011. годинеи других 

институција, организација и извора. 

 

 

1.3 Критеријуми и принципи акта о мрежи јавних предшколских 

установа 
 

Уредбом о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских 

установа и акта о мрежи јавних основних школа ("Сл. гласник РС", бр. 21/2018) 

предвиђено је да се број и просторни распоред предшколских установа, према врсти и 

структури, планира актом о мрежи јавних предшколских установa. 

 

Акт о мрежи јавних предшколских установа обухвата јавне предшколске установе у 

свом седишту и ван седишта у издвојеном одељењу - објекту предшколске установе или 

другом простору, у складу са законом.  

Акт о мрежи јавних предшколских установа, уважавајући циљеве и принципе 

предшколског васпитања и образовања и потребу оптималног коришћења расположивих 

ресурса у установи и локалној заједници, доноси скупштина јединице локалне самоуправе, 

у складу са географским, демографским, културним, економским, еколошком и другим 

карактеристикама.  

Акт о мрежи јавних предшколских установа доноси се на основу следећих 

критеријума:  

1) једнако право и доступност свих облика предшколског васпитања и образовања, без 

дискриминације и сегрегације по било ком основу;  

2) потпуни обухват деце одговарајућег узраста за похађање обавезног програма припреме 

детета пред полазак у школу (припремни предшколски програм) који траје најмање девет 

месеци;  

3) 70 % деце обухваћено предшколским васпитањем и образовањем, до 2025. године, у 

складу са Националним миленијумским циљевима развоја у Републици Србији и другим 

националним документима и потврђеним међународним конвенцијама;  

4) најмање једна јавна предшколска установа у свакој јединици локалне самоуправе;  

5) целисходно формирање васпитних група, у складу са законом;  

6) исказане потребе породица за програмима предшколског васпитања и образовања, у 

различитом трајању (у целодневном, полудневном и вишедневном трајању) и другим 

облицима рада и услуга;  

7) уважавање специфичности локалне традиције, национално мешовитих подручја и 

подручја насељених националним мањинама, као и њиховог Уставом загарантованог права 

на предшколско васпитање и образовање на језику националне мањине 

 

Наведеном Уредбом такође је предвиђено да је јединица локалне самоуправе дужна 

да сачини елаборат, који садржи развојни план мреже израђен на основу тренда природног 

прираштаја деце и ученика, као и миграционих кретања у јединици локалне самоуправе и 

то за јавне предшколске установе, за период од пет година; 

 

 

1.4 Обавезе и поступак који је спровела општина Лапово 

 
Ступањем на снагу Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних 

предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа, 27.03.2018. године, почели 
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су да теку рокови за извршење обавезе јединица локалне самоуправе, који је прописан 

чланом 198. став 3. Закона. 

Решењем Општинског већа општине Лапово, формирана је Радна група за израду 

Елабората о плану развоја мреже јавних предшколских установа на територији опшштине 

Лапово, бр.020-212/18-III-04 у саставу: Бобан Јовановић – Председник и чланови Радне 

групе: Милијана Недовић, Милена Јовановић, Татјана Милетић и Зорица Миличић, чији је 

задатак да изради Нацрт Елабората о плану развоја јавних предшколских установа на 

територији општине Лапово у складу са Уредбом о критеријумима за доношење акта о 

мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа. 

 

Елаборат је израђен на основу тренда природног прираштаја као и имиграционих 

кретања у општини Лапово, за јавне предшколске установе за период од пет година. 

 

 

1.1. Географски подаци 

 
Општина Лапово налази се у централном делу Републике Србије, у северозападном 

делу Шумадијског округа коме административно припада. Са укупном површином од 

5.522 ха, чини 2,3% укупне површине Шумадијског округа, представљајући, по величини, 

његову најмању општину. Целокупна дужина границе Општине износи 40 км. Сама 

Општина окружена је са јужне стране општином Баточина, источне, општином Свилајнац, 

северне, општином Велика Плана, док се са западне стране граничи са општином Рача. У 

састав општине Лапово улазе свега два насеља: варошица Лапово и истоимено село.  

Општина Лапово се 

налази на 107 м надморске 

висине и лежи у средишњем 

делу тока Велике Мораве, 

између њених притока, река 

Раче и Лепенице, на прелазу 

алувијалне равни ове реке у 

ниско побрђе крајњих изданака 

планине Рудник.  

Са становишта климатских карактеристика, општину Лапово одликује умерено-

континентална клима – релативно хладне зиме, јесени незнатно топлије од пролећа и 

умерено топла лета.  

Општина Лапово смештена је на месту где се од тзв. Великоморавског пута 

меридијанског правца (С–Ј) одвајају упореднички путеви, долинама река Лепенице и Раче. 

Наведеним природним правцима воде врло значајне комуникације – уздужна, железничко-

друмска удвојена Балканска магистрала као и лепеничка и рачанска трансверзала у облику 

железничко-друмске, односно друмске комуникације. Прва од наведених комуникација 

која се пружа долином Велике Мораве, од давнина је имала велики значај. Данас се јавља у 

виду модерног аутопута Е-75 у дужини од 8,7 км на територији лаповске општине, као и у 

облику међународне железничке пруге Београд - Скопље - Атина у дужини од 8,5 км и са 

железничким чвором управо на територији Oпштине.  

Поред ових, важне саобраћајнице представљају трансверзални комуникациони 

правци долинама Лепенице и Раче, који повезују Општину са Крагујевцем и Краљевом, 
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односно Тополом, Аранђеловцем и Лазаревцем који, преко суседног Марковца, спаја 

Лапово са Ибарском магистралом. На другој страни, према истоку, општина Лапово је 

свилајначким путем повезана са Ресавом.  

Постојеће саобраћајнице, уз близину тока Велике Мораве, указују да општина 

Лапово има изузетно повољан геостартешки положај који се огледа у доброј повезаности 

са осталим деловима Републике Србије.  

Удаљеност Општине од града Крагујевца износи 31 км, од града Београда 106 км, 

од града Ниша 129 км, од општине Краљево 82 км, од општине Рача 12 км, од општине 

Велика Плана 21 км, од општине Свилајнац 10 км, од општине Јагодина 29км. 

 

 

1.2 Демографски подаци 

Број становника, стање и тенденције 

Демографски гледано општина Лапово спада у групу мањих општина у којој према 

попису из 2011. године живи 7.837 становника. Према упоредним подацима са последњих 

пет пописа, број становника Oпштине константно опада од 1981. године. Те године 

забележен је највећи број становника – 9.631. У односу на попис из 2002. године десио се 

пад од 391 становника, односно 4,75%. У поређењу са просеком на нивоу Републике 

Србије (4,15%), овај пад је нешто већи и указује на озбиљну депопулацију Општине. Ова 

негативна тенденција се, нажалост, наставља. Према проценама Републичког завода за 

статистику у општини Лапово је у 2015. години било 7.466 становника, што је за 371 мање 

него у 2011. Поред природне депопулације, уочљива је и миграција становништва према 

већим привредним центрима, пре свега оним у окружењу. 

Табела 1: Број становника општине Лапово, 1971/2011. 

Година 
пописа                    

Институционалне јединице 

Република Србија Општина Лапово  

1971  8.446.591  9.156 

1981  9.313.677  9.631 

1991  7.595.636  9.480 

2002  7.500.031  8.228 

2011  7.186.862  7.837  

Када је број становника по насељима у питању, у варошици Лапово живи 7.143, а у 

селу Лапово 694 становника, што нам говори да је у Општини доминантније урбано 

становништво (91,14%), у односу на рурално 8,86%. 

Старосна структура становништва 
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Табела испод показује нам да су у становништву општине Лапово доминантније 

старије старосне групе. Деце до 14 година је 1.052 (13,42%), младих, узраста 15-29 година 

– 1.824 (16,09%), одраслих узраста 30-49 година – 2.965 (26,15%), одраслих 50-64 година – 

2.949 (26,01%). Старих лица (65 и више година) има укупно 1.912, што чини 16,87% 

укупне популације. Стара лица, дакле, чине шестину становништва. Највише је особа 70-

74 година старости – 627 (5,53% укупне популације), док је 590 особа старих 75-79 година 

(5,20% укупне популације). Такође, приметно је већи број старих жена у односу на 

мушкарце, у свим старосним категоријама старих лица. 

На основу наведених података може се закључити да старосна структура Општине 

није најповољнија због значајног процента старијег становништва којег има више него 

деце (до 14 година старости), а више и од младих становника (15-29 година старости).  

Табела 2: Структура становништва према старости и полу, попис 2011. 

Насеље Пол Укупно 

Старост 

0–4 5–9 
10–

14 

15–

19 

20–

24 

25–

29 

30–

34 

35–

39 

40–

44 

45–

49 

50–

54 

55–

59 

60–

64 

65–

69 

70–

74 

75–

79 

80–

84 
85+ 

Лапово 

  

  

С 7837 317 356 379 465 495 449 492 504 515 516 597 695 568 391 383 346 237 132 

М 3832 170 186 182 227 242 232 273 269 251 268 303 345 280 170 165 145 80 44 

Ж 4005 147 170 197 238 253 217 219 235 264 248 294 350 288 221 218 201 157 88 

град 

  

  

С 7143 288 328 347 420 457 405 445 465 468 470 546 628 520 355 339 324 220 118 

М 3504 156 170 165 204 225 209 244 251 230 243 281 315 254 156 149 137 77 38 

Ж 3639 132 158 182 216 232 196 201 214 238 227 265 313 266 199 190 187 143 80 

село 

  

  

С 694 29 28 32 45 38 44 47 39 47 46 51 67 48 36 44 22 17 14 

М 328 14 16 17 23 17 23 29 18 21 25 22 30 26 14 16 8 3 6 

Ж 366 15 12 15 22 21 21 18 21 26 21 29 37 22 22 28 14 14 8 

Просечна старост становништва износи 43,4 године, што је више од републичког 

просека који износи 42,2 године. Очекивани животни век деце рођене 2010-2012. је у 

случају мушке деце 72,75 година, што је више него на републичком нивоу (72,22), а у 

случају женске деце 73,29, што је мање него на републичком нивоу (77,29). 

Полна структура 

Полна структура становништва је релативно добра, с обзиром да, према попису из 

2011, у Општини живи 3.834 мушкараца (48,92%) и 4.005 жена (51,08%), што говори да је 

популације полно уједначена. Жене су доминантније у популацији старих лица,  

нарочито у категорији 80 и више година, где их има скоро дупло више него мушкараца.  

Природни прираштај 

Природни прираштај у општини Лапово је -10 (стопа наталитета 5 а морталитета 

15). Стопа демографског пражњења 2002-2010. године је -2,22. Лапово, дакле има 

негативан природни прираштај, и то је један од главних демографских проблема Општине. 
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Домaћинства и породице 

У општини Лапово је на последњем попису регистровано укупно 2.455 

домаћинстава – 2.217 градских и 238 сеоских, са просечним бројем чланова од 3.19. 

Највећи број домаћинстава, њих 537 има 2 члана (21,87%), док је готово истоветан број 

самачких домаћинстава, чак 518, односно 21,10%. 

Табела 3: Домaћинства, према броју чланова, попис 2011. 

Број чланова 
 

Укупно 

Са 1 

чланом 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

6 и више 

чланова 

Просечан 

бр. чланова 

Број домаћинстава 2455 518 537 420 408 286 286 3,19 

У Општини је на попису 2011. регистровано 2.327 породица, од чега 1.114 брачних 

парова са децом (47,87%), а чак 718 брачних парова без деце (30,85). Самохраних мајки је 

262, а очева 106. Подаци показују да брачни и ванбрачни парови без деце чине скоро 

трећину свих породица у Општини, што је забрињавајући податак. 

Табела 4: Породице према типу, попис 2011. 

 

Укупно 

Тип породице 

брачни  
пар без 

деце 

ванбра- 
чни пар 

без 
деце 

брачни  
пар са 
децом 

ванбра- 
чни пар 

са 
децом 

мајка са 
децом 

отац са 
децом 

2327 718 43 1114 84 262 106 

 

Национална и верска припадност 

Када је етнички и верски састав становништва у питању, на територији општине 

Лапово изразито је доминантно српско становништво православног верског опредељења. 

Према попису, Срба је укупно 7.613 (97,14%), следе Роми – 56 и Македоннци – 7. 

Православаца је 7.599 (96,96%), католика 19 (0,24%) а атеиста 14 (0,18%). Може се 

закључити да је Лапово етнички и верски прилично хомогена средина. 

Образовна структура 

У општини Лапово без школске спреме је 133 лица старих 15 и више година, 

односно 1,96% овог контингента становника, што је ниже од републичког просека, који 

износи 2,68%. Непотпуно основно образовање има 1.064 лица, односно 15,68%, што је 

доста изнад републичког просека (10,99%). Само основно образовање има више од петине 

становништва старог 15 и више година – 1.453 лица, односно 21,41%. Највише је лица са 

завршеном средњом школом – 3.554 (52,38%), док је са високим образовањем укупно 266 

лица (3,39%), што је далеко мање од републичког просека (10,58%).  

Табела 5: Становништво старо 15 и више година према школској спреми и полу 

Школска Укупно Без  Непотпуно  Основно  Средње Више Високо  Непо- 
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спрема школске 

 спреме 
основно 
 образ. 

образ.  
 

образ. образ. образ. знато 

Укупно 6785 133 1064 1453 3554 273 266 42 

мушкарци 3294 31 347 567 2044 146 136 23 

жене 3491 102 717 886 1510 127 130 19 

Посматрано према полу, жене су укупно гледано лошије образовне структуре од 

мушкараца. Више него троструко је већи број жена које су без школске спреме од 

мушкараца. Такође, жена са непотпуним образовањем је дупло више од мушкараца.  

Изложене чињенице показују нам да образовна структура становништва није 

најбоља – скоро у свим сегментима испод је републичког просека који и сам није посебно 

повољан. Нарочито је незадовољавајућа образовна структура женске популације. 

Табела 6: Неписмено становништво, старо 10 и више г. према полу и старости 

Лапово 
Пол Укупно 

Неписмени 

Свега 
Учешће у 

укупном ст. 
10-

14 г. 
15-
19 

20-
34 

35-
49 

50-
64 

65 и 
више 

с 7164 103 1,44% - 4 5 1 14 79 

м 3476 19 0,55% - 2 4 - 3 10 

ж 3688 84 2,28% - 2 1 1 11 69 

У општини Лапово живи 103 неписмених лица, што чини 1,44% укупног 

становништва старог 10 и више година, што је мање од републичког просека који износи 

1,96%. Посматрано према полу, далеко је више неписмених жена од мушкараца – чак 

81,55%. Посматрано по старосним категоријама, убедљиво највећи проценат неписмених 

чине стара лица, са 65 и више година – 76,70%.  

Може се констатовати да општина Лапово има релативно висок проценат 

неписмених лица – иако је он нижи од оног на нивоу Републике Србије – међу којима 

доминирају стара лица, а међу њима лица женског пола. 

У општини Лапово укупно је 1.744 компјутерски писмених лица, старијих од 15 

година, што чини 25,70% овог контингента становништва. Ово је знатно мање од 

републичког просека који износи 34,21%. Делимично је компјутерски писмено 974 лица 

док је чак 4.067 лица компјутерски неписмено (59,94%). Дакле, вишеструко је више 

компјутерски неписмених него писмених лица. 

1.3 Економске карактеристике 

Степен развијености 

Према Уредби о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица 

локалне самоуправе за 2014. годину, степен развијености општине Лапово је у распону од 
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80 % до 100% републичког просека, што га сврстава у другу групу локалних самоуправа 

према степену развијености. 

Према подацима РСЗ просечна нето зарада у општини Лапово исплаћена у јануару 

2018. године износила је 40.334 динара и за 9.714 динара нижа је од просека у Републици 

Србији, који је износио 50.048 динара. Највећу плату у Шумадијском округу имају 

запослени у Крагујевцу, где је јануарски просек износио 48.222 динара, док су најмање 

зарадили запослени у Баточини, где је јануарски просек био 39.376 динара. Према попису 

из 2011. у општини Лапово економско је активно 2.859 лица, од чега занимање обавља 

2.040 лица. Економски неактивно је 4.978 лица, од чега је највећи број пензионера 

(39,01%), а потом деце млађе од 15 година (21,13%). Од укупно 2.455 домаћинстава, 

пољопривредом се бави њих 710, док је регистровано око 350, што показује да се готово 

трећина д  

Основне привредне гране у општини Лапово су: пољопривреда, индустрија, 

занатство, трговина, саобраћај, угоститељство и туризам.омаћинстава бави неком врстом 

пољопривредне делатности 

  Окосницу индрустрије Лапова чине компаније Кроноспан СРБ д.о.о., која се бави 

производњом плочастог материјала од дрвета, Грађевинско индустријски комбинат „1. 

Мај“, који се бави производњом грађевинских материјала и бетонских елемената и 

Компанија А.С.А.. Врбак д.о.о. која се бави сакупљањем комуналног отпада. Значајно је 

још и предузеће за производњу кућне хемије и трговину на велико и мало и D&N 

Sani.љопривредне производње. 

1.4 Културне карактеристике 

Културну баштину општине Лапово чине споменици споменици посвећени 

историјским дешавањима на простору општине и њене околине: 

- Град Музеј Железнице под отвореним небом; Спомен чесма 1804-2004. Која се 

налази у градском насељу, подигнута поводом 200. година од Подизања Првог српског 

устанка; Споменик палим борцима у Првом светском рату; Петров гроб на локацији 

Грабовачки поток-посвећен Карађорђевом саборцу који је страдао у борби против турске 

војске; Спомен плоча палим борцима југословенске војске –на локацији Горња станица 

Лапово; Споменик стрељаним партизанима из Ћупријског затвора у Другом светском рату, 

посвећен групи од 118 бораца погинулих бранећи железнички чвор; Споменик 

црвеноармејцима страдалим у борнбама за ослобођење Лапова 1944.год.; Споменик палим 

борцима НОР-а; Споменик Краљу Александру који се налази испред зграде Општине. 
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Културне манифестације 

-Међународна изложба уметника «Град Музеј железнице Лапово»- «Новогодишњи 

бал» « Мини октобар фест» 

1.5 Спортске карактеристике општине Лапово 

Преглед спортских организација 

Назив клуба Спорт Мушки/женски Број чланова 

Општинска 

организација 

спортских 

риболоваца 

«Морава» Лапово 

Риболов Мушки/женски 91 

ФК 

«ЛОКОМОТИВА» 

Фудбал Мушки 50 

ФК «Лав» 2014 Фудбал Мушки 75 

Карате клуб 

«Лапово» 

Карате Мушки/женски 30 

Боди билдинг клуб 

„Power House“ 

Боди билдинг Мушки/женски 15 

Шах клуб 

«Лапово» 

Шах Мушки/женски 20 
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РК «Локоси» Рукомет Мушки/женски 64 

РК «Локомотива» Рукомет Мушки 30 

ФК «Метеор» Фудбал Мушки 30 

 

 

5. МРЕЖА ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ 

 

3.1 Историјски осврт 
 

Организованим радом предшколаца наша установа је почела да се бави 01.10.1978 

године у О.Ш. „ Светозар Марковић“, да би са изградњом објекта, рад обављао у 

новоизграђеном објекту од 01.09.1979 године. 

Од 01.09.1979 године тј. до 17.03.1992 године је радила као огранак „Полетарац“  

Општине Баточина. 

 Одлука о оснивању дечјег вртића број: 020-28/92-05 од 24.02.1992.године, број 

решења: Fi 1443/92  

Оснивач је Скупштина општине Лапово. 

 

Наша Установа од 1992 године расте и развија се као и наше место, захваљујући 

релевантним људима који воде наше место, као и људима добре воље. 

Централни објекат,  корисне површине 1.860м2 , налази се у улици Михајла Пупина 

број 2., На Централном објекту је рађена реконструкција и доградња спратне површине  

2008-2010. године, чиме је повећан капацитет и обухват деце разним  диверсификованим 

облицима рада . 

 

Предшколско  васпитање и образовање на територији општине Лапово  остварује се 

за децу узраста од 1 године до поласка у школу и остварује се у јавним предшкослким 

установама у складу са основама програма предшколског васпитања и образовања. 

За реализацију припремног предшколског програма користи се простор при О.Ш. 

„Светозар Марковић“ корисне површине  61 м2  од школске 1989/90 године у улици 

Солунској бр.113. 

Одељак „Возић“ , корисне површине 102м2  се налази у адаптираном простору 

стамбене зграде од 1996 године.  

Објекат се налази у улици Карађорђевој бр.44 у близини главне железничке станице 

Лапово. Користе је становници V реона, смештени на удаљености 3,5 км од центра Лапова. 

 

Основни циљ предшколског васпитања и образовања је да се допринесе целовитом 

развоју детета предшколског узраста, тако што ће му пружити услове и подстицаје да 

развија своје способности и својства личности, проширује искуства и изграђује сазнања о 

себи, другим људима и свету. Предшколско васпитање и образовање је најважнија 

функција предшколске установе и неопходан услов за укупан развој личности детета. 

Радно време је од  6 00 до 17 00 часова. 
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  У предшколској установи се организују боравци различите дужине трајања у 
зависности од узраста деце, као и повремени облици рада – драмске и ликовне 
радионице, новинарска радионица , еколошке активности,  међународна 
манифестација ,,Растимо уз плес“ , традицију и културу нашег места негујемо кроз 
заједничку сарадњу са ,,Колом-српских сестра“ , КТЦ ,,Стефан Немања“, ОШ 
,,Светозар Марковић“ Средњом школом... Материце , Покладе , Ускршњи вашар, 
Новогодишњи , сарадња са другим установама на територији Шумадије и шире.  

Општина  Лапово финансира сву трећерођену децу и свко наредно рођено дете у 

породици, децу из осетљивих група. 

46-оро деце на подручју Општине Лапово је ослобођено од плаћања услуге боравка  детета 

у Вртићу на подручју Општине Лапово   и то од тога: 

-треће  и свако наредно  дете-26-оро деце 

-социјално  угрожене породице-5 деце 

-хранитељска  породица-3-е  деце 

-самохране  мајке-17-оро деце 

У оквиру рекреативнoг боравка организује се једнодневна екскурзија за Београд 
(предшколски узраст) и излети. Програмски задаци предшколске установе ,,Наша 
младост" су: 

1. Унапређивање васпитно - образовног рада, 

2. Обезбеђивање материјалних и просторних услова за организовање различитих облика 

рада са предшколском децом, 

3. Обезбеђивање кадровских услова, 

4. Стално стручно усавршавање кадрова, 

5. Организовање и припрема шестогодишњака за полазак у школу, 

6. Брига о здрављу и хигијени деце, 

7. Укључивање  родитеља и  породице  у процес  васпитања  и образовања, 

8. Институција отвореног типа - отворена према родитељима, локалној заједници, 

потребама деце. 

 

 

3.2 Јавне предшколске установе, односно објекати за предшколско 

образовање и васпитање 
 

Р. број Назив објекта Седиште и адреса 

1. 
     Централни 

ПУ ,,Наша младост“ Лапово 
Михајла Пупина број 2, 

34220 Лапово 

2. Одељак  ,,Возић'' Лапово Карађорђева бр.44. 

3. 
Одељак ,,IV'' при ОШ ,,Светозар 

Марковић“ Лапово 
Солунска бр.113 

 

У школској  2017/2018. години у Предшколској установи ,,Наша младост” Лапово, 

васпитно-образовни рад организован је у 11 васпитних  група, од који су 9 организоване на 

принципима целодневног боравка и 2  група које су организоване на принципима 

полудневног тј. четворочасовног боравка. 

У јаслицама бораве деца од 1 године старости до 3. године и рад је организован у 3 

јаслене групе  целодневног боравка од којих су једна  млађе, једна старија и једна 

мешовита  јаслена група. 
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  У вртићком делу бораве деца од 3. године живота до 5,5 година и са њима се 

васпитно-образовни рад организује у 4  васпитне групе: 1  млађег узраста, 1 средњег 

узраста, 1 старијег узраста и 1 мешовита група  

Објекат Узрасна група Број група Број деце 

Јаслице 

Млађа   1 
15 

 

Мешовита  1 13 

Старија   1 34 

 

 

Вртић 

Млађа  1 57 

Средња 1 80 

Старија   1 90 

мешовита  1 15 

 Укупно  304 

  

У обавезни припремни предшколски програм у школској 2017/2018. 

години уписана су деца рођена од 1.03.2011.године до 28.02.2012. године. 

Васпитно-образовни рад са децом на припремном предшколском програму 

одвија се у 4 предшколске група од којих су 2 на целодневном боравку  и 1 на 

четворочасовном-полудневном боравку  у седишту установе у  Лапову и 1 у 

одељку ,,Возић“. 

 

 

Објекат 

Припремни предшколски програм-

целодневни облик рада 

Припремни предшколски програм - 

четворочасовни облик рада  

Број група Број деце Број група Број деце 

Лапово 2 36 1 10 

Одељак 

,,Возић“ 

/ / 1 6 

Укупно 2 36 2 16 

 

  Табеларни преглед бројног стања деце на почетку радне 2017/2018. године 

 

Објекат Узрасна група Број група Број деце 

Јаслице-

Централни 

Млађа  1 
15 

 

Мешовита  1 13 

Старија  1 17 

 

 

Вртић-

Централни 

Млађа  1 22 

Средња  1 23 

Старија 1 28 

Мешовита  1 
23 

 

Вртић-

Централни 
Целодневна предшколска  1 28 

Вртић-

Централни 
Полудневна предшколса  1 

18 

предшколаца 

+14млађе 

Одељак ,,Возић“ 
Предшколска и деца млађег 

узраста  
1 

6 

предшколаца 

+5 млађе 

Одељак ,,IV'' при Мешовита  1 18 
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ОШ ,,Светозар 

Марковић“ 

Лапово 

 Укупно 11 230 

Објекат 

Припремни предшколски 

програм - целодневни облик 

рада 

Припремни предшколски 

програм - четворочасовни 

облик рада  

Број група Број деце Број група Број деце 

Централни  2 36 1 10 

Одељак ,,Возић“ / / 1 6 

Укупно 2 36 2 16 

 

3.3. Анализа кретања броја полазника  
 

Приказ броја деце на територији општине Лапово рођене у периоду  од 2000. до 

2018.године. 

 

Година  Број деце 

2000 70 

2001 69 

2002 67 

2003 77 

2004 74 

2005 75 

2006 82 

2007 74 

2008 57 

2009 51 

2010 58 

2011 59 

2012 64 

2013 48 

2014 55 

2015 55 

2016 44 

2017 52 

2018 49 

 

 

  

 На основу постојећих статистичких података могу се констатовати знатне 

осцилације природног прираштаја становништва у периоду од 2000.-2018. године.  

Закључак 

Критеријуми за доношење акта о мрежи предшколских установа и то: 

1) једнако право и доступност свих облика предшколског васпитања и образовања, без 

дискриминације и сегрегације по било ком основу;  

2) потпуни обухват деце одговарајућег узраста за похађање обавезног програма припреме 

детета пред полазак у школу (припремни предшколски програм) који траје најмање девет 

месеци;  
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3) 70 % деце обухваћено предшколским васпитањем и образовањем, до 2025. године, у 

складу са Националним миленијумским циљевима развоја у Републици Србији и другим 

националним документима и потврђеним међународним конвенцијама;  

4) најмање једна јавна предшколска установа у свакој јединици локалне самоуправе;  

5) целисходно формирање васпитних група, у складу са законом;  

6) исказане потребе породица за програмима предшколског васпитања и образовања, у 

различитом трајању (у целодневном, полудневном и вишедневном трајању) и другим 

облицима рада и услуга;  

7) уважавање специфичности локалне традиције, национално мешовитих подручја и 

подручја насељених националним мањинама, као и њиховог Уставом загарантованог права 

на предшколско васпитање и образовање на језику националне мањина у потпуности се 

могу задовољити новом мрежом предшколских установа планираном за територију 

општине Лапово за наредни период од 5 година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


