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ГОДИШЊИ СТАТИСТИЧКИ ИЗВЈЕШТАЈ 
О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ У 2022/2023. ГОДИНИ 

 
Годишњи статистички извјештај о предшколском васпитању и образовању попуњавају предшколске установе, основне 
школе, школе за дјецу са сметњама у развоју и центри за социјални рад у неразвијеним јединицама локалне самоуправе 
у којима не постоје предшколске установе, те установе социјалне заштите у којима су смјештена дјеца без родитељскох 
старања, а које су регистроване за обаљање дјелатности предшколског  образовања у оквиру посебног одјељења или 
организационе јединице, која су на дан 1. октобар 2022. године имале неки од организованих облика предшколског 
васпитања и образовања. У овај извјештај укључују се подаци о дјеци која су обухваћена Програмом за дјецу у години 
пред полазак у школу, које организују предшколске установе основне школе и школе за дјецу са сметњама у развоју  у 
периоду од 01.10.2021. године до 01.10.2022. године. 

 
Предшколске установе су установе које пружају услуге васпитања, образовања, исхране, његе и превентивно - 
здравствене и социјалне заштите дјеци предшколског узраста. Уколико се у једној предшколској установи налази више 
организационих јединица, испуњава се један збирни извјештај за све. Извјештај се испуњава у три примјерка, од којих 
један предшколска установа задржава за себе, а друга два примјерка доставља статистичкој служби од које је примила 
обрасце. 
 
Назив пословног субјекта            

       
I Матични број јединственог регистра           

   Матични број 

II Редни број организационе јединице у саставу          
          ЈУС 

III Адреса Општина       Насеље  ____________________        
                

Улица и број       Телефон  ___________________        
         Општина 

Електронска пошта            
              

V Да ли пословни субјекат има више организационих јединица (објеката) у свом саставу         ДА        НЕ 
              

VI Ако је одговор на питање 5. "ДА" у кућице уписати број вртића - објеката у саставу 
(матично + јединица у саставу) 

    
    

              
VII ПОСЛОВНИ СУБЈЕКТ ЈЕ ОСНОВАН КАО:  1. ЈАВНИ        1 

                    2. ПРИВАТНИ        2 
 

VIII БРОЈ ДЈЕЦЕ ПРЕМА ДУЖИНИ БОРАВКА ПО ПОЛУ  И ПУН ИЗНОС МЈЕСЕЧНЕ УПЛАТЕ У КМ (стање 
1.октобар 2022. године) 

  
Цјелодневн боравак Полудневни боравак 

јасличка група вртићка група јасличка група вртићка група 
Број дјеце 
према дужини 
боравка 

Укупно         

Женски         

Пун износ 
мјесечне 
уплате у КМ 

Економска цијена         
Цијена коју плаћају 
родитељи         

 

*Уписати највећи прописани износ који родитељи морају да плаћају за смјештај дјеце - без регресирања 
 
IX БРОЈ ДЈЕЦЕ КОЈА НИСУ ПРИМЉЕНА ЗБОГ ПОПУЊЕНОГ КАПАЦИТЕТА У РАДНОЈ 
2022/2023. ГОДИНИ 

     
               

X БРОЈ ДЈЕЦЕ УПИСАНЕ ПРЕКО ОДРЕЂЕНОГ КАПАЦИТЕТА      
          
XI БРОЈ ДЈЕЦЕ ПОД СТАРАТЕЉСТВОМ И ХРАНИТЕЉСКИМ ПОРОДИЦАМА         
(Само дјеца која су одлуком центра за социјални рад, односно одлуком надлежног суда, стављена под старатељство.) 
  

Закон о статистици Републике Српске ("Службени гласник 
Републике Српске" бр.85/03) Одлука Владе Републике Српске о 

усвајању Статистичког програма за период 2022-2025,године. 04/1-
012-2-3176/21 ("Службени гласник Републике Српске" бр. 102/21) 

Образац ПШВ 
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1. ДЈЕЦА ПРЕМА ГОДИНИ РОЂЕЊА (стање 1. октобар 2022. године) 

  
Година рођења 

Укупно  
(збир колона 2-8) 2016* 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 
УКУПНО                 
Женски                 

  од тога у јасличким групама 

  
Укупно  

(збир колона 2-5) 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 5 

УКУПНО           
Женски           

 

* Укључити и дјецу која су рођена 2016. године и раније. 
 
2. ДЈЕЦА У ВАСПИТНИМ ГРУПАМА ПРЕМА УЗРАСТУ И ПОЛУ (стање 1. октобар 2022. године) 

 

до 3. године (јаслички узраст) 

Укупно  
(збир колона 2-4) до 1. године од навршене 1. до 2. 

године  
од навршене 2. године  

до 3. године 
1 2 3 4 

 УКУПНО         
Женски         

Број васпитних група         
од тога дјеца са сметњама у развоју* 

УКУПНО         
Женски         

 

  

Укупно  
(збир колона 2-4) 

од навршене 3. године  
до 4. године 

од навршене 4. до 5. 
године  

од навршене 5. до 6. 
године  

1 2 3 4 
 УКУПНО         
Женски         

Број васпитних група         
од тога дјеца са сметњама у развоју* 

УКУПНО         
Женски         

 

  

мјешовите групе од 3. до 6. год. 

Укупно  
(збир колона 2-4) 

од навршене 3. године  
до 4. године 

од навршене 4. до 5. 
године  

од навршене 5. до 6. 
године  

1 2 3 4 
 УКУПНО         
Женски         

Број васпитних група         
од тога дјеца са сметњама у развоју* 

УКУПНО         
Женски         

 

* Приказати само дјецу која имају налаз и мишљење стручне комисије надлежних институција дефинисаних Законом о предшкослком 
васпитању и образовању. 
 
3. ДЈЕЦА КОЈА ПОХАЂАЈУ ПРОГРАМ ЗА ДЈЕЦУ  У ГОДИНИ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ (стање 1. октобар 2022. године) 

  
Укупно Од тога, дјеца са сметњама у 

развоју 
укупно женски укупно женски 

УКУПНО         
Дјеца која редовно похађају предшколску установу         

Дјеца која не похађају предшколску 
установу, а програм* су похађала у: 

предшколској установи           
основној школи         
другој установи          

 

* програм предшколског васпитања и образовања у години пред полазак у школу   
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4. ДЈЕЦА ПРЕМА ЗАПОСЛЕНОСТИ РОДИТЕЉА (стање 1. октобар 2022. године) 
УКУПНО 

(Збир колона 
2+3+5+7+8) 

Дјеца чија су оба 
родитеља 
запослена 

Запослена само мајка Запослен само отац 
Ниједан родитељ  

није запослен* 

Родитељи 
индивидуални 

пољопривредници Укупно од тога: 
самохрана Укупно од тога: 

самохрани 
1 2 3 4 5 6 7 8 

        
 

*У колони "Ниједан родитељ није запослен" не треба укључивати индивидуалне пољопривреднике. 
 
 
5. ДЈЕЦА ПРЕМА ВИСИНИ УПЛАТЕ БОРАВКА (стање 1. октобар 2022. године) 

УКУПНО 
(Збир колона 2+3) 

Не плаћају 
боравак 

Дјеца која плаћају  
Укупно 

(збир колона 4+5+6) 
до 50 % 

мјесечне уплате 
преко 50 % 

мјесечне уплате 
пуни износ 

мјесечне уплате 
1 2 3 4 5 6 

      
 

НАПОМЕНА: Податак о укупном броју предшколске дјеце у таб. 1, 2 ,4 и 5 треба да буде исти. 
 
 
6. ЗАПОСЛЕНИ* У ПРЕДШ. УСТАНОВАМА ПРЕМА ПОЛУ И ВРСТИ РАДНОГ ВРЕМЕНА (стање 1. октобар 2022. године) 

 

Укупно Запослени у 
управи 

Запослени  
у васпитној 

групи 
(васпитачи) 

Стручни сарадници Медицински 
техничари 

(њега и  
брига о 

заштити и 
унапређива-
њу здравља 

дјеце) 

Запослени у 
администра-

цији 

Запослени 
на 

одржавању  
и оператива 

Сарадници 
за 

васпитача** 
(асистенти) 

на  
пословима 

унапређења 
васпитно-

образовног 
рада 

на  
пословима 

превентивно 
-здравствене 
и социјалне 

заштите 

ук
уп

но
 

же
нс

ки
 

ук
уп

но
 

же
нс

ки
 

ук
уп

но
 

же
нс

ки
 

ук
уп

но
 

же
нс

ки
 

ук
уп

но
 

же
нс

ки
 

ук
уп

но
 

же
нс

ки
 

ук
уп

но
 

же
нс

ки
 

ук
уп

но
 

же
нс

ки
 

ук
уп

но
 

же
нс

ки
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 14 13 14 

УКУПНО                   
Са пуним радним 

временом                   
Са непуним 

радним временом                   
Еквивалент пуног 
радног времена 

 (ЕПРВ) % *** 
 

                 
од тога запослени у јасличким групама 

 

Укупно Запослени у 
управи 

Запослени  
у васпитној 

групи 
(васпитачи) 

Стручни сарадници Медицински 
техничари 

(њега и  
брига о 

заштити и 
унапређива-
њу здравља 

дјеце) 

Запослени у 
администра-

цији 

Запослени 
на 

одржавању  
и оператива 

Сарадници 
за 

васпитача** 
(асистенти) 

на  
пословима 

унапређења 
васпитно-

образовног 
рада 

на  
пословима 

превентивно 
-здравствене 
и социјалне 

заштите 

ук
уп

но
 

же
нс

ки
 

ук
уп

но
 

же
нс

ки
 

ук
уп

но
 

же
нс

ки
 

ук
уп

но
 

же
нс

ки
 

ук
уп

но
 

же
нс

ки
 

ук
уп

но
 

же
нс

ки
 

ук
уп

но
 

же
нс

ки
 

ук
уп

но
 

же
нс

ки
 

ук
уп

но
 

же
нс

ки
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 14 13 14 

УКУПНО                   
Са пуним радним 

временом                   
Са непуним 

радним временом                   
Еквивалент пуног 
радног времена 

 (ЕПРВ) % *** 
 

                 
 

* Запослене сврстати на сљедећи начин: 
− Запослени у управи - директор, помоћници директора; 
− Стручни сарадници за послове унапређења васпитно-образовног рада - педагог, психолог и дефектолог; 
− Стручни сарадници за послове превентивно-здравствене и социјалне заштите - социјални радник, нутрициониста-

дијететичар, доктор медицине, специјалиста педијатрије; 
− Запослени у администрацији - секретар, рачуновођа и остали са сличним функцијама и одговорностима, те 

адиминистративни радници; 
− Запослени на одржавању и оператива, радници који раде на пословима обезбјеђења исхране, одржавања чистоће, физичке 

заштите дјеце и запослених, исправног техничког функционисања објекта и опреме  - кухари, спремачице, чувари и остали. 
 
**Сарадници за васпитача (асистенти) не улазе у укупан број запослених 
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*** Еквивалент пуног радног времена (ЕПРВ) рачуна се само за запослене који раде са непуним радним временом. ЕПРВ се добија на 
тај начин што се израчуна % остварених сати васпитно-образованих радника и сарадника у односу на пуну норму сати.Тако нпр. ако је 
запослени остварио 20 сати, а пуна норма је 40 сати, ЕПРВ је 20/40×100=50%. Тако израчунати појединачни % за запослене са непуним 
радним временом уписују се за укупно запослене, за жене и све васпитно- образовне раднике и све остале запослене наведене у табели 
6. Исто тако, уколико исто лице ради у управи и настави потребно је израчунати % осварених сати за обе позиције. 
 
7. ЗАПОСЛЕНИ У ПРЕДШ. УСТАНОВАМА ПРЕМА СТАРОСНИМ ГРУПАМА И ПОЛУ (стање 1. октобар 2022. године) 

  

Пол 

Ук
уп

но
 Старосне групе 

мање од 
25 год. 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 

65 и 
више 
год. 

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

УКУПНО 
свега            

женски            

Запослени у васпитној 
групи (васпитачи) 

свега            

женски            

Стручни сарадници на 
унапређењу васпитно - 

образовног рада 

свега            

женски            

Стручни сарадници на 
превентивно – 

здравстевној и социјалној 
заштити 

свега            

женски            

Медицински техничари 
свега            

женски            

  
Сарадници за васпитача 

(аистенти)* 
свега            

женски            

од тога запослени у јасличким групама 

УКУПНО 
свега            

женски            

Запослени у васпитној 
групи (васпитачи) 

свега            

женски            

Стручни сарадници на 
унапређењу васпитно - 

образовног рада 

свега            

женски            

Стручни сарадници на 
превентивно – 

здравстевној и социјалној 
заштити 

свега            

женски            

Медицински техничари 
свега            

женски            

  
Сарадници за васпитача 

(аистенти)* 
свега            

женски            
 

*Асистенти не улазе у укупан број запослених. 
 
8. БРОЈ ДЈЕЦЕ КОЈА ПОХАЂАЈУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ РАЗВОЈНЕ ПРОГРАМЕ (стање 1. октобар 2022. године) 

Специјализовани програм  
Број дјеце 

укупно женски 
Укупно     
Језички     
Умјетнички     
Спортски и рекреативни     
Информатички и други     

 
 Образац попунио:  ДИРЕКТОР 

     
     
 Уписати пуно име и презиме    
  (М.П.)   
     

Tел./Факс     
Електронска пошта     
Датум  2022. год   
  


