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НОВИ САД 

ПРЕДСЕДНИКУ 
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

БЕОГРАД 

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 27. 

септембра 2006. године, утврдила је АМАНДМАНЕ ОД I-XII НА ПРЕДЛОГ 

ЗАКОНА О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ, које Вам, на 

основу члана 135. и 145. Пословника Народне скупштине Републике Србије 

( «Сл. гласник РС», бр. 56/05- Пречишћен текст) достављамо на даљи 

поступак. 

Поводом амандмана, Скупштина Аутономне Покрајине Војводине 

одредила је за представника Бојана Костреша, председника Скупштине 

Аутономне Покрајине Војводине. 

Прилог: Амандмани 



На основу члана 135. и 145. став 1. Пословника Народне скупштине Републике 
Србије ("Службени гласни к РС", број: 56/2005 - пречишћен текст), Скупшти на 
Аутономне Покрајине Војводине подноси 

АМАНДМАНЕ 

НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ 

АМАНДМАН 1 

У Предлогу Закона о предшколском васпитању и образовању у члану 1. став 
1. после речи: "васпитања", тачка се замењује запетом и додају се речи: "и 

бриге о деци.". 

Образложење 

Овим амандманом успоставила би се веза са уставни м основом, односно 

чланом 72. став 1. тачка 6. Устава Републике Србије, којим је прописано да 

Република Србија уређује и обезбеђује систем у области образовања и друштвене 

бриге о деци, што се као уставни основ налази у образложењу Предлога овог 

закона, затим, изразила би се непосреднија веза са Конвенцијом УН о правима 

детета, члан 18. тачка 2. и 3. створио основ за облике рада дечјих вртића који 
поред задовољавања развојних потреба деце, задовољавају и потребе породица у 
вршењу њихових функција и потребе друштва у сфери репродукције 

становни штва. 

АМАНДМАН II 

У члану 2. став 1. после речи: "образовања", додају се речи: "и бриге о 
деци", а после речи: "узраста", тачка се замењује запетом и додају се речи: "и 

њихова исхрана, нега, превентивно-здравствена и социјална заштита.". 

После става 1. додају се нови ставови 2, 3. и 4. који гласе: 

"Ближе 
предшколског 

образовања. 

услове 

узраста 

за обављање 

прописује 

васпитања и образовања деце 

министар надлежан за послове 

Ближе услове и начин остваривања исхране, неге, превентивно

здравствене заштите споразумно прописују министар надлежан за 

послове здравља и министар надлежан за послове образовања. 

1. 



Ближе услове и начин остваривања социјалне заштите споразумно 
прописују министа р надлежан за послове социјалне политике и министар 
надлежан за послове образовања.". 

Досадашњи ставови 2, 3, 4. и 5. постају ставови 5, б, 7. и 8. 

Образложење 

На овај начин конкретизовао би се члан 1. став 1. овог Закона и 
успоставила одговарајућа веза са уставн им основом, Конвенцијом УН о правима 
детета, а делатност предшколске установе суштински би се дефинисала као 

мултифункционална, која се као таква и остварује у реалном животу, а има и 
потребе и основа да и даље остане тако. На тај начин предшколске установе 
задовољиле би потребе деце, потребе породица и потребе друштва. Посебно, 
овако дефинисана њихова делатност изразила би на прави начин подршку 
родитељству јер би пружала помоћ не само васпитно-образовној функцији 
породице, него и репродуктивној, заштитној и економској. Тиме би се на 

потпунији начин остваривала улога ових установа у популационој политици. У 
условима негативног природног прираштаја становништва, држава треба да учини 

све што је у њеној моћи да створи услове за просту репродукцију становништва. 

Истраживања у свету су утврдила да рађање другог детета у високом 
степену зависи од искуства у подизању првог детета, па је улога предшколских 

установа у томе све значајнија. Истраживања код нас су показала да родитељи 

високо оцењују улогу ових установа у подизању и васпитању деце и да их, уз 
породиљско одсуство, највише вреднују као мере популационе политике. 

АМАНДМАН 111 

Члан 3. се брише. 

Образложење 

Прихватањем амандмана на члан 2. одредбе члана 3. постају беспредметне, 
те се бришу. 

АМАНДМАНIV 

у члану 4. у наслову после речи: "образовања", додају се речи: "и бриге о 
деци" . 

у члану 4. став 1. после речи: "образовања", додају се речи: "и бриге о 
деци", а после речи: "заједницу", тачка се замењује запетом и додају се речи: 
"помоћ породици у остваривању њене репродуктивне, заштитне, васпитне 
и економске функције и остваривање циљева у демографском развитку.". 

у члану 4. став 2. после тачке З) додају се нове тачке 4) и 5) које гласе: 
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"4) задовољавање потребе породице за сигурношћу деце 

(1) разноврсним облицима рада и услуга 

(2) радним временом које уважава радно време родитеља 
(3) стандардом облика рада и услуга који осигуравају примарне 

потребе деце у времену боравка у установи 

5) подршку родитељству 

(1) да, у границама својих могућности, допринесе мењању 

неповољних демографских токова 

(2) да пружају саветодавну подршку родитељима 
(3) да негују и афирмишу најхуманије људске вредности." 

Образложење 

Предложеним допунама обезбеђује се разрада циљева и задатака 

делатности у складу са дефиницијом делатности из члана 2. и истиче се улога 

популационе политике у предшколској установи. 

АМАНДМАН V 

у члану 5. став 2. иза речи "двојезично" запета се замењује тачком и 

остатак речени це се брише. 

Образложење 

Одедбе члана 5. став 2. Предлога закона о предшколском васпитању и 
образовању, којим је предвиђено да се васпитно-образовни рад за припаднике 

националних мањина остварује на матерњем језику или двојезично, ако се за то 

определи најмање 50% од броја уписане деце у васпитним групама, представља 
сужавање правава на обраэовање и васпитање на матерњем јеэику, 

прописаног чланом 7. став 2. Закона о основама система обраэовања и 
васпитања ("Службени гласник РС", број 62/03, 64/03, 58/04, 79/05 и 101/05). 
Одредбом члана 7. став 2. Закона утврђено је да се за припаднике националне 
мањине образовно васпитни рад остварује на матерњем јеэику и да се само 

иэуэетно може остваривати на српском јеэику. Сагласно овој одредби Закона 
Предлогом закона о предшколском васпитању и образовању су се могли утврдити 

само иэуэетни случајеви у којима се васпитно-обраэовни рад може 

остваривати и на српском јеэику. 

Стога је Амандманом предложено да се у члану 5. ставу 2. иза речи 

"двојезично" стави тачка и брише остатак реченице, односно речи: "ако се за то 
определи најмање 50% од броја деце у васпитној групи, односно мешовитој 

васпитној групи из чл. 33. и 34. овог закона". 

АМАНДМАН VI 

у члану 6. после става 6. додају се нови ставови 7. и 8. који гласе: 



"Евиденције о остваривању исхране, неге и превентивно

здравствене заштите споразумно прописују министар надлежан за 

послове здравља и министар надлежан за послове образовања. 

Евиденције о остваривњу социјалне заштите споразумно прописују 
министар надлежан за послове социјалне политике и министар надлежан 

за послове образовања.". 

Образложење 

Предложеним амандманом желе се прецизирати надлежности министарства 

здравља, министарства образовања и министарства социјалне политике, из 

разлога што је делатност предшколске установе, односно дечјег вртића 

мултифункционална, јер се на једном месту обезбеђује: нега, исхрана, васпитно

образовна, превентивно-здравствена и социјална функција, које се остварују 

истовремено у јединству наведених функција, што представља нов квалитет, који 

им даје посебан индентитет, индентитет по себи. 

АМАНДМАН VII 

у члану 17. став 2. после речи: "опште и специфичне циљеве предшколског 
васпитања и образовања", додају се речи: "и неге, исхране, превентивно

здравствене и социјалне заштите", а после речи: "задатке предшколског 

васпитања и образовања", тачка запета се замењује запетом и додају се речи: 

"неге, исхране, превентивне здравствене заштите и социјалне заштитеi". 

Образложење 

Из предложене дефиниције делатности произилази потреба утврђивања 

циљева и задатака у оквиру општих основа предшколског програма. 

АМАНДМАН VIII 

у члану 33. став 2. 

- алинеја 1 мења се и гласи: "до 18 месеци ........ 10", 
- алинеја 2 мења се и гласи: "од 18 месеци до 2 године ....... 12". 

Образложење 

3бог садашњих решења о дужини породиљског одсуства нема потребе за 
формирањем васпитних група узраста деце испод једне године. 

АМАНДМАНIХ 

у члану 43. став 2. после речи: "васпитање", тачка се замењује запетом и 
додају се речи: "лекар, дипломирани социјални радник и други стручни 
сарадници високе стручне спреме које одобри оснивач.". 



Образложење 

Овим решењем формирао би се јединствен стручни тим предшколске 

установе компетентан за остваривање њене мултифункционалне делатности 

према дефиницији делатности утврђеној предлогом амандмана на члан 2. овог 
Предлога закона. 

АМАНДМАН Х 

у члану 46. став 1. брише се. 

Образложење 

Ово произилази из амандмана на члан 43. односно представља доследну 
разраду концепта мултифункционалне делатности. 

АМАНДМАН XI 

у члану 48. став 1. тачка 1) брише се. 

Досадашње тачке 2) и 3) постају тачке 1) и 2). 

Образложење 

Ово произилази из амандмана на члан 43. и 46. 

АМАНДМАН ХII 

у члану 53. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

"Мерила за утврђивање цена за остваривање делатности 
предшколског васпитања и образовања установе из члана 1. прописује 
министар надлежан за послове образовања споразумно са министром 

надлежним за послове здравља и министром надлежним за послове 

социјалне политике.". 

Досадашњи ставови 2. и 3. постају ставови 3. и 4. 

Образложење 

Прописивање мерила за утврђивање цена за остваривање делатности 

предшколског васпитања и образовања установе на предложен начин осигурао 

би се јединствен станда рд делатности и њена мултифункционалност и 

елиминисале могуће неједнакости између локалних самоуправа као и 
потенцијална опасност од волунтаризма. 


