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На основу члана 104. став 3. и став 4. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018-др. закони), члана 1. и 2. и 
4. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа 
и акта о мрежи јавних основних школа („Службени гласник РС“, број 21/2018), члана 
37. став 1. тачка 6. и члана 108. став 1. Статута Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“ број 24/2013-пречишћен текст) и претходно прибавље-
ног мишљења Националног савета словачке националне мањине,  Скупштина општине 
Бачка Паланка на својој 30. седници, одржаној дана  30. јануара 2019. године, доноси

О Д Л У К У
о мрежи јавних предшколских установа на територији   

општине Бачка Паланка

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се број, структура и просторни распоред објеката јавних 
предшколских установа и васпитних група при основним школама у којима се обавља 
делатност предшколског васпитања и образовања на територији општине Бачка Паланка 
(у даљем тексту: мрежа предшколских установа).

Члан 2.

Мрежу јавних предшколских установа на територији општине Бачка Паланка 
чине:

1. Предшколска установа „Младост“ са седиштем у Бачкој  Паланци, Југословен-
ске армије бр.18, у оквиру које функционишу:

 - Објекат „Пчелица“ у Бачкој Паланци, ул. Југословенске армије бр.18.

 - Објекат „Бубамара“  у Бачкој Паланци,ул. Југословенске армије бр.4.

 - Објекат „Бамби“ у  Бачкој Паланци, ул. Брегалничка бб.

 - Објекат  „Маслачак“у Бачкој Паланци, ул. Цара Лазара бр.45.

 - Објекат „Лептирић“ у Бачкој Паланци, ул. Краља Петра Првог бр.86.

 - Објекат „Цврчак“ у Бачкој Паланци, ул. Васе Стајића бр.2.

 - Објекат „Свети  Сава“ у Бачкој Паланци, ул. Змај Јовина бр.48.

 - Објекат  „Невен“ у Бачкој Паланци, ул.Југословенске армије бр.4. 

 - Објекат „Полетарац“ у Товаришеву, ул. Маршала Тита бр.64.

 - Објекат  „Пингвин“ у Деспотову,Карађорђева бр.71.

2. Предшколске групе које се налазе при основним школама и то у:

 - Основној школи „Здравко Челар“ у Челареву, ул.Пролетерска бр.58.

 - Основној школи „15.октобар“ у Пивницама, ул. Маршала Тита бр.99.
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 - Основној школи „Бранко Ћопић“ у Младенову, ул. Краља Петра Првог бр.40.

 - Издвојеном одељењу Основне школе „Бранко Ћопић“ у Карађорђеву, ул. Иве 
Андрића бр.31.

 - Основној школи „Алекса Шантић“ у Гајдобри, ул. Невесињска бр.2.

 - Основној школи „Херој Пинки“ у Бачкој Паланци, Трг братства јединства бр.12 
(предшколска група је спојена са припремно предшколском групом).

Члан 3.

Елаборат о мрежи јавних предшколских установа  на територији општине Бачка 
Паланка чини саставни део ове одлуке.

Члан 4.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању мреже 
дечјих вртића са седиштем на територији Општине Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“ број 35/2011 и  9/2016).

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-60-2/2019
30. јануар 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА

П р е д с е д н и к
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р. 
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ЕЛАБОРАТ 
О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВАНА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

0. Увод

Циљ израде овог Елабората је да буде стручна и информациона подлога за доно-
шење Одлуке о мрежи јавне предшколске установе на подручју општине Бачка Паланка. 
Нова мрежа јавне предшколске установе треба да допринесе даљем развоју и унапређењу 
процеса васпитања и образовања а у складу са општим и посебним циљевима и стан-
дардима, који су за ову област одређени Законом о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, број 88/17 и 27/18-др. закони) и Стратегијом развоја 
образовања и васпитања у Републици Србији до 2020. године („Службени гласник РС“, 
број 107/12).

На основу члана 104. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“ број 88/17 и 27/18-др. закони) 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. марта 2018. године.

Даном ступања на снагу ове Уредбе престала је да важи Уредба о критеријумима 
за  доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о мрежи јавних школа („Служ-
бени гласник РС“, број 80/10). Истовремено је почео да тече рок од годину дана, дефини-
сан чланом 198. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, број 88/17 и 27/18-др. закони), у коме јединица локалне самоуправе 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 о основама система образовања и васпитања („Службени гла-
сник РС“ број 88/17 и 27/18-др. закони) прецизира да акт о мрежи јавних предшколских 
установа и акт о мрежи јавних основних школа представљају планске акте којима се пла-
нира њихов просторни распоред према врсти и структури. Ово је важно нагласити јер у 
суштини значи да акт није само попис тренутног стања јавних установа на територији 
јединице локалне самоуправе, 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 јединице локалне самоуправе. Овде се 
отвара могућност да се акт о мрежи јавних предшколских установа и акт о мрежи јавних 
основних школа повежу са другим важним развојним документима јединице локалне 
самоуправе какви су на пример генерални урбанистички планови.

Чланом 104. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“ број 88/17 и 27/18-др. закони) прописано је да се у јединици локалне 
самоуправе у којој је у службеној употреби и језик и писмо националне мањине, односно 
у којој се образовно-васпитни рад изводи на језику и писму националне мањине, акт о 
мрежи јавних предшколских установа и јавних основних школа доноси уз претходно 
прибављено мишљење националног савета националне мањине чији је језик и писмо 
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у службеној употреби у јединици локалне самоуправе, односно чији се језик и писмо 
користи у образовно-васпитном раду. 

Чланом 9.  Статута Општине Бачка Паланка-пречишћен текст (Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 24/2013) прописано је да је на територији општине Бачка 
Паланка у службеној употреби, истовремено са српским језиком и ћириличним писмом 
и словачки језик и латинично писмо. У том смислу, Скупштина општине Бачка Паланка 
донеће Одлуке о мрежи јавних предшколских установа/јавних основних школа на тери-
торији општине Бачка Паланка након прибављеног мишљења Националног савета сло-
вачке националне мањине.

У складу са чланом 104. став 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС“ број 88/17 и 27/18-др. закони) Скупштина општине Бачка 
Паланка донеће Одлуку о мрежи јавне предшколске установе. 

0.1. Правни основ

Одлуком о мрежи јавне предшколске установе са седиштем на територији једи-
нице локалне самоуправе утврђује се број и просторни распоред јавне предшколске 
установе, структура (узрасти деце/групе), као и постојање издвојених група ван седишта 
установе.

Одлука је сачињена на основу важећих прописа који непосредно регулишу област 
васпитања и образовања, као и поједине његове делове:

 - Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
број 88/17 и 27/18-др. закони)

 - Закон о предшколском васпитању и образовању („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 („Службени гласник РС“, број 107/12)

 - Закон о националним саветима националних мањина („Службени гласник 
РС“, број 72/09, 20/2014-одлука УС, 55/2014 и 47/2018)

 - Правилник о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и 
образовања у предшколским установама („Службени гласник РС“, број 146/14)

 - Решење о утврђивању економске цене боравка деце предшколског узраста у 
Предшколској установи „Младост“ Бачка Паланка за школску 2018/19 („Служ-
бени лист општине Бачка Паланка“ 26/2018).

0.2. Извор података

Приликом израде Елабората и Одлуке о мрежи јавне предшколске установе на 
подручју општине Бачка Паланка коришћени су подаци и документација: Предшколске 
установе „Младост“, Одељења за друштвене делатности Општинске управе општине 
Бачка Паланка, Републичког завода за статистику, Пописа становништва из 2011. године, 
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Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка, Туристичке организације општине Бачка 
Паланка и других институција, организација и извора.

0.3. Критеријуми и принципи акта о мрежи јавне предшколске установе 

Акт о мрежи јавне предшколске установе доноси скупштина јединице локалне 
самоуправе и он представља план којим се утврђује број и просторни распоред јавне 
предшколске установе која обавља делатност у свом седишту, ван седишта у другом 
објекту, организовањем издвојеног одељења установе, у складу са законом. Овај акт 
треба да уважи принципе једнаког права, доступности, ефикасности и ефективности 
истовремено, а све у складу са географским, демографским, културним, економским, 
еколошким и другим карактеристикама локалне средине.

Доступност, као један од важних принципа, у овом контексту, односи се на могућ-
ност похађања припремно предшколског програма као и предшколских програма уз 
примерену удаљеност предшколске установе од места становања и саобраћајну повеза-
ност која не угрожава здравље и сигурност деце.

Ефективност представља степен до кога су постигнути постављени циљеви, као 
и какав је однос између планираних и остварених ефеката, а ефикасност се превасходно 
односи на рационалну и оптималну искоришћеност расположивих просторних и кадров-
ских капацитета у јавној предшколској установи.

Мрежа јавне предшколске установе, у складу са Уредбом о критеријумима за 
доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних основних 
школа („Службени гласник РС“, број 21/18), мора бити рационална и планирана по прин-
ципу доступности пре свега припремно предшколског програма.

0.4. Обавезе и поступак који спроводи јединица локалне самоуправе

Ступањем на снагу Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних 
предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа, 27. марта 2018. године, 
почео је да тече рок за извршење обавезе јединице локалне самоуправе који је прописан 
чланом 198. став 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гла-
сник РС“, број 88/17 и 27/18-др. закони“). Наиме, јединица локалне самоуправе је у оба-
вези да донесе акт о мрежи јавних предшколских установа и акт о мрежи јавних основ-
них школа на својој територији у року од годину дана од дана утврђивања критеријума. 
Крајњи рок за доношење аката је 27. март 2019. године.

 Јединица локалне самоуправе, у склопу израде предлога мреже јавне предш-
колске установе, има за задатак да сачини елаборат који садржи развојни план који пред-
ставља подлогу за доношење акта Скупштине општине. За те потребе јединица локалне 
самоуправе Решењем председника општине формира радни тим. Радни тим је, решењем 
председника општине Бачка Паланка број I-020-4/2018-34 од 28. августа 2018. године, 
састављен од: представника општинског већа задуженог за образовање, представника 
Општинске управе задужених за предшколско и основно образовање, председника 
актива директора образовно васпитних установа општине Бачка Паланка, представника 
предшколске установе. Елаборат је израђен на основу тренда природног прираштаја као 
и имиграционих кретања у јединици локалне самоуправе, за период од  пет година. Ела-
борат садржи и податке о укупном броју становника, броју и узрасту деце, специфичнос-
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тима и величини терена и насеља, међусобној удаљености и саобраћајној повезаности 
насељених места, специфичностима пограничног односно прекограничног подручја, 
нивоу економског развоја јединице локалне самоуправе, специфичностима локалне 
традиције, национално мешовитим подручјима и подручјима насељеним националним 
мањинама и нивоу развијености установа културе и спорта.

1. Профил општине Бачка Паланка

1.1. Географски подаци

На основу археолошких налаза и писаних докумената доказано је да су на прос-
тору садашње општине Бачка Паланка људи живели непрекидно од праисторије до 
данас. Прва насеља се подижу у 11. веку, а назив Паланка се помиње 1593. године.

Општина Бачка Паланка се налази на западу Јужнобачке области (географска 
дужина 45° 14` 57`̀ N и географска ширина 19° 23' 47`̀  E) и простире се на површини од 
57.865,27 хектара. Поред дванаест насеља (град Бачка Паланка, Челарево, Обровац, Това-
ришево, Карађорђево, Младеново, Нова Гајдобра, Гајдобра, Силбаш, Деспотово, Пив-
нице, Параге) њој припадају и два мања насеља у Срему (Нештин и Визић), што значи да 
река Дунав, која чини границу између Бачке и Срема, пресеца општинску територију. Из 
Србије се до насеља Нештин и Визић долази преко моста Бачка Паланка- Илок, односно 
преласком преко границе са Републиком Хрватском.
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Слика 1. Скица насељених места

Наведени подаци указују на чињеницу да се општина Бачка Паланка налази међу 
већим општинама на територији АП Војводине. Општину карактерише веома повољан 
гео-стратешки положај, налази се на граници Републике Србије и Републике Хрватске, 
на реци Дунав, само 40 км западно од Новог Сада, 122 км северозападно од Београда, на 
самој граници Националног парка Фрушка гора.

 Oпштина Бачка Паланка граничи се са осам општина и то: општином Бач на 
западу, општином Оџаци на северозападу, општином Врбас северно и североисточно, 
општином Бачки Петровац на истоку, и у Западном Срему са општином Вуковар (Репу-
блика Хрватска) и сремским општинама Шид и Сремска Митровица на југу и општином 
Беочин на југоистоку.
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Слика 2. Просторни план општине Бачка Паланка

Мрежом магистралних, регионалних и локалних путева у дужини од око 300 км 
повезана су сва насеља у општини, с нагласком да се два насељена места (Нештин и 
Визић) налазе у Срему, док се остала насеља налазе у Бачкој.
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Слика 3. Прелаз преко границе са Републиком Хрватском из Бачке Паланке до Нештина 
и Визића

Општина Бачка Паланка  заузима површину од 57.865,27 хектара и на том подручју 
према последњем попису 2011. године живи 55.528 становника, што значи да на км² живи 
у просеку 95,90 становника што општину сврстава у категорију руралног подручја.1

1.2. Демографски подаци

Према попису из 2011. године општина Бачка Паланка има 55.528 становника, од 
чега 28.239 (50,86%) живи у самом граду Бачка Паланка, а 27.289 (49,14%) у 13 насељених 
места.

Табела 1. Упоредни преглед броја становника 1948-2011. године у општини Бачка 
Паланка2

1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011.

Општина Бачка Паланка 46.795 48.948 52.199 54.410 58.155 58.835 60.966 55.528

Бачка Паланка- град 12.830 13.625 16.475 21.104 25.001 26.780 29.449 28.239

Насеља ван града 33.965 35.323 35.724 33.306 33.154 32.055 31.517 27.289

Визић 403 411 396 421 428 392 349 270

Гајдобра 3.627 3.764 4.056 3.567 3.272 3.171 2.968 2.578

Деспотово 2.425 2.346 2.396 2.402 2.150 2.081 2.096 1.853

1 Извор: Стратегија одрживог развоја општине Бачка Паланка 2014-2020. године, „Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“, број 6/2016 (http://www.backapalanka.rs/images/pdf/sluzbeni_list/2016/Slist-broj6.pdf)
2 Извор: Републички завод за статистику, Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици 
Србији (http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/Popis2011/Knjiga20.pdf)
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Карађорђево 1.110 1.254 1.287 1.075 1.147 1.077 1.012 738

Младеново 3.269 3.694 3.793 3.080 3.380 3.363 3.358 2.679

Нештин 1.120 1.163 1.217 1.088 1.043 1.002 900 794

Нова Гајдобра 1.547 1.677 1.623 1.433 1.331 1.372 1.409 1.220

Обровац 3.211 3.445 3.512 3.174 3.245 3.242 3.177 2.944

Параге 1.427 1.383 1.338 1.306 1.199 1.134 1.039 921

Пивнице 5.425 5.653 5.541 5.162 4.820 4.361 3.835 3.337

Силбаш 3.308 3.295 3.267 3.144 3.025 2.806 2.849 2.467

Товаришево 3.639 3.755 3.581 3.381 3.297 3.043 3.102 2.657

Челарево 3.454 3.483 3.717 4.073 4.817 5.011 5.423 4.831

Од укупног броја становника- 55.528-  27.103 (48,81%) су мушкарци, а 28.425 
(51,19%) су жене.3

Према етничком саставу, становништво општине чине припадници 19 нација, 
од чега су: Срби-78,96%, Словаци-9,09%, Мађари-2,44%, Роми-1,92%, Хрвати-1,47%, и 
остали-6,12%.4

Табела 2. Национална припадност- више од 1% грађана на територији општине

3 Извор: Републички завод за статистику, Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици 
Србији, Старост и пол (http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/Popis2011/Starost%20i%20pol-Age%20
and%20sex.pdf) 
4  Извор: Републички завод за статистику, Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици 
Србији, Вероисповсет, матерњи језик и национална припадност (http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/
Popis2011/Knjiga4_Veroispovest.pdf )
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Табела 3. Национална припадност- мање од 1% грађана на територији општине

Према подацима из 2017. године природни прираштај у општини Бачка Паланка 
износи –5,6%, а становници општине у укупној популацији Србије учествују са 0,75%.5                                                    

Табела 4. Елементи виталне статистике на територији општине Бачка Паланка 
1961. и 2017. године

Елементи виталне статистике 1961. година 2017. година
Број становника 52.199 52.792
Рођени 834 474
Умрли 414 771
Природни прираштај на 1000 становника 8,1 -5,6

Општина Бачка Паланка је изразито миграционо подручје, у коме је од 1991. 
године па до 2014. године евидентирано 19.184 лица која су избегла са територије бивше 
СФРЈ и интерно расељених лица са Косова и Метохије.6

Према последњем попису становништва из 2011. године, образовна структура ста-
новништва општине Бачка Паланка, старости 15 година и више (укупно 47.572 станов-
ника), је следећа: без школске спреме- 1.340 (2,82%), непотпуно основно образовање – 
5.188 (10,90%), основно образовање- 11.528 (24,23%), средње образовање- 23.931 (50,30%), 
више образовање- 2.003 (4,21%), високо образовање 3.504 (7,37%), непознато- 78 (0,16%).7

5 Извор: Природно кретање становништва 1961-2017. РЗС ДЕВИНФО Статистика (http://devinfo.stat.gov.
rs/vitalna/libraries/aspx/Home.aspx)
6 Извор: Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника 
у општини Бачка Паланка у периоду 2014-2018. године, , „Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 
17/2014 (http://www.backapalanka.rs/images/pdf/sluzbeni_list/2014/Slist-broj17.pdf) 
7 Извор: Републички завод за статистику, Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици 
Србији, Школска спрема, писменост и компјутерска писменост (http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/
Popis2011/Skolska%20sprema,%20pismenost%20i%20kompjuterska%20pismenost-Educational%20
attainment,%20literacy%20and%20computer%20literacy%20.pdf)
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Табела 5. Образовна структура становништва

1.3. Стање привреде и перспектива економског развоја

Општина Бачка Паланка је једна од привредно развијенијих општина у Републици 
Србији. Одликује се добрим географским положајем, великим површинама пољопри-
вредног земљишта високог квалитета и дугом традицијом у производњи и преради 
пољопривредних производа, трговини и саобраћају.

Кључни привредни сектори који учествују у развоју општине Бачка Паланка су 
пољопривреда и индустрија.

Најзначајнији природни ресурс којим општина Бачка Паланка располаже је ква-
литетно пољопривредно земљиште. Према подацима Пописа пољопривреде 2012., 
коришћено пољопривредно земљиште у општини Бачка Паланка у 2012. години износи 
44.392 хектара.Пољопривреду општине доминантно опредељује интензивна ратарска 
производња, те развијено повртарство и недовољно развијене сточарска и воћарско-
виноградарска производња. Пољопривредна производња је развијена у свим насељима 
општине.Руралну економију карактерише висока оријентација на примарну пољопри-
вредну производњу и пласман пољопривредних производа претежно као сировина за 
прехрамбену индустрију.Према подацима Пописа пољопривреде из 2012. године, у опш-
тини Бачка Паланка пописано је укупно 5.352 пољопривредна газдинства. Породична 
пољопривредна газдинства чине 99,3% а правна лица и предузетници 0,7%. На терито-
рији општине послује већи број предузећа која се баве уговором и откупом примарних 
пољопривредних производа, и већи број силоса где је могуће складиштити примарне 
производе из ратарства. У општини је регистровано више удружења пољопривредних 
произвођача.

Главне слабости су: неконкурентна и нестандардизована пољопривредна произ-
водња, недостатак финансијских средстава који онемогућава улагање у куповину нове 
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опреме и механизације, недовољна заступљеност и развијеност сточарске производње 
те алтернативних делатности на селу као што су: разне занатске делатности, посебно у 
области прераде пољопривредних производа, туризма, производње цвећа и сл.

Развојни приоритети су: одрживи привредни раст кроз развој руралне економије са 
фокусом на пољопривредну производњу, подстицање удруживања и умрежавања у агар-
ном сектору, заштита земљишних ресурса, популаризација органског начина пољопри-
вредне производње, подршка развоју непољопривредних делатности на пољопривред-
ним газдинствима, подршка развоју туризма на пољопривредним газдинствима.

Очекивани циљеви: јачање конкурентности аграрног сектора на домаћем и ино-
страном тржишту, одрживо управљање природним ресурсима и диверсификација еко-
номских активности на селу.

Поред пољопривреде, велику развојну шансу општине представља индустрија 
која је последњих неколико година значајно утицала на развој и повећање животног 
стандарда локалног становништва.  У општини Бачка Паланка је укупно регистровано 
око 2060 привредних субјеката, од чега је 1422 предузетника и 638 привредних друштава 
(према подацима Агенције за привредне регистре). На територији општине су присутне 
велике мултинационалне и домаће компаније: „Tarkett”д.о.о.- производња подних облога, 
„Carlsberg Srbija”d.o.o.- производња пива, „Nectar” д.о.о.- производња сокова, „Синтелон“ 
д.о.о.- производња подних облога, „Фертил“ д.о.о.- производња вештачког ђубрива, “Сла-
дара Maltinex” d.o.o.- производња слада, те компаније: „Aling Conel” д.о.о.- производња 
електричне опреме, “Real Knitting” д.о.о.- производња чарапа, „Div trades” а.д.- произ-
водња готових текстилних производа, осим одеће, „Fructus” д.о.о.- прерада чаја и кафе, 
„Дунавпревоз“ а.д.- градски и приградски копнени превоз путника, Група „Univerexport 
Bačka“ а.д.- пољопривредна производња, прерада и промет, „Sebastijan limarija Jedinstvo 
EMI“ а.д.- производња осталих металних производа, „Ковис БП“ д.о.о.- производња 
лежајева, зупчаника и зупчастих погонских елемената, и друге.

Главне слабости општине су: лоша инфраструктура пута Нови Сад- Бачка 
Паланка, луке на Дунаву, железнице, неизграђена инфраструктура у радним зонама, зна-
чајна заступљеност сиве економије, застарела технологија, опрема и механизација.

Развојни приоритети из Стратегије развоја општине који се односе на привреду 
и економски развој су: одрживи раст и развој конкурентности привреде општине Бачка 
Паланка, подстицање конкурентности малих и средњих предузећа и предузетника бази-
ране на иновативности и економији знања, повећање опште запошљивости и очување 
постојећег нивоа запослености у општини Бачка Паланка.

Очекивани циљеви су: виши степен коришћења постојећих ресурса и инфра-
структуре у циљу одрживог привредног раста, унапређен степен развоја пољопривредне 
индустрије, унапређење конкурентности предузетничких активности, подстицање ино-
вативности и економије засноване на знању, унапређење и развој људских ресурса, под-
стицање мера активне политике запошљавања.8

1.4. Локална традиција и установе културе, уметности и спорта

Општина Бачка Паланка је мултикултурална средина у којој живе и раде при-
падници 19 нација које успешно негују своју традицију и културу. Постојање бројних 
8 Извор: Стратегија одрживог развоја општине Бачка Паланка 2014-2020. године, „Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“, број 6/2016 (http://www.backapalanka.rs/images/pdf/sluzbeni_list/2016/Slist-broj6.pdf)
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удружења грађана и културно уметничких друштава доприноси видљивости и попула-
ризацији културног и традиционалног добра. Неке од најпопуларнијих манифестација 
и пројеката који се одржавају на годишњем нивоу су: Фестивал драмских инсценација 
домаћих аутора „ДИДА“ који се одржава у Пивницама, Фестивал традиционалног ства-
ралаштва „Етно шор“ у организацији Туристичке организације Општине Бачка Паланка, 
„Штрудл фест“ у организацији Удружења Немаца Дунавшвабе из Бачке Паланке, Мани-
фестација „Дани колонизације“ која се одржава у Младенову, Традиционални бал под 
маскама „Фаршанг“ у организацији Мађарског културно-уметничког друштва, „Општин-
ска смотра за хорове, оркестре и фолклорне ансамбле“ у организацији Савеза аматера 
општине Бачка Паланка и друге.9

У општини Бачка Паланка су заступљене различите области културног ствара-
лаштва: фолклорно и народно стваралаштво, ликовно стваралаштво, библиотечка делат-
ност, издаваштво, певачке групе, хорови, рецитатори.... Активности у вези културе скон-
центрисане су око Народне библиотеке „Вељко Петровић“, Културног центра, „Савеза 
аматера општине Бачка Паланка“ и бројних удружења.

Општина је оснивач Народне библиотеке „Вељко Петровић“ која има атрибут 
„Институције од посебног друштвеног интереса“. Књижевни фонд броји преко  180.000 
публикација и годишње се упише 6.300 чланова. Библиотека је умрежила 13 сеоских 
библиотека са циљем пружања стручне помоћи, организовања рада и професионалне 
делатности.

Општина је такође оснивач и Културног центра у оквиру којег делују: музеј, био-
скоп и галерија. Музеј располаже збирком од око 8.000 предмета, свечаном салом, две 
учионице и двориштем са бином. Биоскопска сала има и функцију позоришне сале па се 
у њој одигравају значајни програми као што су: позоришне представе, концерти, промо-
ције и слично. 

Савез аматера општине Бачка Паланка је асоцијација удружења основана 2001. 
године као друштвена организација у области културе, уметности и аматерског ствара-
лаштва у коју се добровољно укључују и повезују културно-уметничка друштва, ама-
терска позоришта, секције, клубови, групе, удружења и појединци чији се рад заснива 
на аматерској основи. Поред тренутно активних 15 чланица, Савез сасрађује са устано-
вама културе, школама, невладиним организацијама, удружењима, савезима и другим 
асоцијацијама од интереса за културно-уметнички аматеризам, како из општине Бачка 
Паланка, тако и на нивоу АП Војводине, Републике Србије, а и шире.

Општина Бачка Паланка финансира и суфинансира све наведене субјекте културе. 
Поред средстава из општине, установе и удружења се финансирају и путем пројеката 
кроз конкурсе.

У општини Бачка Паланка заступљене су различите гране спорта, од којих се 
истичу: фудбал, рукомет, кошарка, одбојка, карате, кајак, стонитенис и други. Спорт 
у општини је организован кроз Спортски савез и Општинску управу. На територији 
општине на отвореном простору постоји 16 фудбалских терена, Кока Кола активна зона- 
теретана на отвореном, свако насељено место у оквиру школског дворишта има руко-
метни терен, хиподроми постоје у Карађорђеву и Деспотову. Од затворених спортских 
објеката издваја се као највећи Спортска хала „Тиквара“ – спортска хала универзалног 
типа у граду Бачка Паланка, која одговасра свим нормативима за одвијање такмичења 

9 Извор: Туристичка организација општине Бачка Паланка (http://www.toobap.rs/manifestacije-lat.html)
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врхунског спорта, у свом саставу поседује: велику дворану капацитета 1200 седишта, са 
официјелним тереном за рукомет, кошарку и одбојку, малу дворану за одбојку и кошарку, 
четворостазну аутоматску куглану, фитнес центар са теретаном, салу за борилачке 
вештине, плес, гимнастику и стонитенис; Спортска дворана при ОШ „Здравко Челар“ у 
Челареву официјелних димензија за кошарку и одбојку, са 400 седишта у гледалишту; 
Спортска дворана СД „Војводина“ у Товаришеву, универзалног типа, са једном халом 
официјелних димензија за рукомет, кошарку и одбојку са капацитетом за 500 гледалаца, 
а поседује и мини теретану; Спортска хала у Гајдобри је новоизграђени објекат (2018.) 
универзалног типа и свеобухватног садржаја, са официјелним димензијама за рукомет, 
кошарку и одбојку. Финансирање спортских организација је разнолико. Већим делом се 
обезбеђује посредством буџета док мањи део обезбеђује менаџмент спортских органи-
зација.10

2. Установе предшколског  васпитања и образовања

2.1. Историјски осврт на развој предшколске установе у општини Бачка Паланка

Сматра се да традиција предшколског васпитања у Бачкој Паланци датира још 
из 19. века, о чему је пре НОР-а постојала писана документација. Међутим, у току рата 
је изгорела Месна канцеларија у којој су били похрањени, између осталих, и ови доку-
менти. Поуздано се зна да је Бачка Паланка још пре рата била подељена на Српску, Бачку 
и Швапску, у којима су постојала забавишта у којима су радиле забавиље чија је превас-
ходна улога била да се брину о деци. 

У току окупације, од стране мађарских и немачких фашиста, у Бачкој Паланци 
није било организовано збрињавање деце сем у време када је та територија била сло-
бодна. Тада су деца збрињавана у постојеће објекте.

Након ослобођења се почело са обновом ратом опустошене привреде, што је захте-
вало многобројну радну снагу, тако да су мајке које су ишле на тај рад остављале своју 
децу без икаквог надзора. Из овог и сличних разлога, осетила се потреба да се нешто 
више уради на решавању проблема збрињавања бачкопаланачке деце. На иницијативу 
АФЖ-а и Месног одбора, уз већ три постојећа забавишта, у оквиру основних школа, фор-
мирана је предшколска установа у центру града са вишеструком наменом. Наиме, ова 
установа формирана априла 1953. године, била је уједно и Дом за ратну сирочад и Интер-
нат за ученике у привреди, али и предшколска установа са једном мешовитом групом 
(са децом од 3-6 месеци до 7 година). 1954. године отворено је и мањинско одељење на 
мађарском и словачком језику. За овај период рада те установе особено је то што је пер-
сонал радио двократно, и то пре подне од 7.30 до 11.30 и после подне од 14.00 до 17.00.

Од 1957. године у Бачкој Паланци је било већ седам група деце предшколског 
узраста при три основне школе, тако да је било потребно издвајање вртића из школе. Из 
ове потребе је настала интеграција свих бачкопаланачких вртића у самосталну Предш-
колску установу која је добила име „Полетарац“.

Развојем индустрије у граду се запошљава велики број мајки, тако да се осетила 
потреба за отварањем полудневног боравка за децу предшколског узраста. На боравку 
је постојала раније оформљена мешовита група. Недостатак тадашње организације рада 
био је тај што за децу млађу од три године није било посебних услова неге и исхране. Иако 

10 Извор: Стратегија одрживог развоја општине Бачка Паланка 2014-2020. године, „Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“, број 6/2016 (http://www.backapalanka.rs/images/pdf/sluzbeni_list/2016/Slist-broj6.pdf)
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специфичан, у односу на старији предшколски узраст, овај млађи узраст није добијао 
посебну врсту хране и неге, иако је већ било стручног кадра тј. васпитача и медицинских 
сестара и знало се за специфичност тог узраста.

Школске 1960/1961. године мешовита група се рашчлањује на јаслену групу коју 
чине деца узраста од девет месеци до три године, и на старију предшколску групу коју 
чине деца стара од три до седам година.

Од 1968. до 1970. године започело се са фузијом наведених установа, Предшколске 
установе „Полетарац“, са стручним особљем, и Интерната за ученике у привреди (јер 
није било више интересаната) са наменским, али и комфорним простором.

Интеграцијом те две установе формирана је данашња васпитно-образовна Уста-
нова „Младост“. Од 1970. године у вртићима, јаслама и кухињи су запошљавани стручно 
оспособљени кадрови тј. васпитачи, медицинске сестре и кувари.11

2. 2. Приказ мреже јавних установа предшколског васпитања

Предшколска установа “Младост“ Бачка Паланка свој рад обавља у 10 објеката, 
од којих су 8 у граду Бачка Паланка, а 2 у насељеним местима општине Бачка Паланка 
(Деспотово и Товаришево).12

Поред тога, одређене школе на територији општине Бачка Паланка имају при-
знато право на формирање предшколских група, и то: Основна школа „Здравко Челар“ 
Челарево, Основна школа „15. октобар“ Пивнице, Основна школа „Бранко Ћопић“ 
Младеново (у матичној школи у Младенову и у издвојеном одељењу у Карађорђеву), 
Основна школа „Алекса Шантић“ Гајдобра-Нова Гајдобра (у матичној школи у Гајдобри) 
и Основна школа „Херој Пинки“ Бачка Паланка (предшколска група је спојена са при-
премно предшколском групом).

Постојећа мрежа предшколских установа  утврђена је Одлуком о утврђивању 
мреже дечјих вртића са седиштем на територији Општине Бачка Паланка (Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 35/2011 и 9/2016).13 Преглед предшколске установе са 
централним објектом и објектима ван седишта утврђен је тренутно важећом одлуком о 
мрежи дечјих вртића као и преглед основних школа са признатим правом на формирање 
група за похађање предшколског програма. У Табели 6 дат је приказ броја деце и броја 
васпитних група за радне: 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18 и 2018/19. 
године у ПУ „Младост“ Бачка Паланка, а у Табелу 7 дат је приказ деце и броја васпит-
них група за радне: 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18 и 2018/19. године при 
школама којима су ове групе одобрене.

Табела 6. Приказ броја деце и броја васпитних група за радне 2012/13-2018/19. 
године у ПУ „Младост“ Бачка Паланка14

ПУ „Младост“ 2012/13. 2013/14. 2014/15. 2015/16. 2016/17. 2017/18. 2018/19.

Број деце 782 781 768 784 782 895 894

Број група 32 32 32 33 39 38 37

Просечан број деце у групама 24,43 24,40 24 23,75 20,05 23,55 24,16

11 Извор: Страница интернет портала ПУ „Младост“ (http://pumladost.rs/o-nama-2/)  
12 Извор: Подаци достављени Одељењу за друштвене делатности ОУ општине Бачка Паланка, од стране 
ПУ „Младост“ Бачка Паланка
13 Извор: „Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 35/2011 и 9/2016
14 Извор: Подаци достављени Одељењу за друштвене делатности ОУ општине Бачка Паланка, од стране 
ПУ „Младост“ Бачка Паланка
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Табела 7. Приказ броја деце и броја васпитних група за радне 2012/13-2018/19. 
године при основним школама на територији општине Бачка Паланка15

основне 
школе 2012/13. 2013/14. 2014/15. 2015/16. 2016/17. 2017/18. 2018/19.

ОШ „Здравко 
Челар“ 
Челарево

Број деце
Број група
Просечан 
бр.деце у 
групама

63
3
21

49
3

16,3

58
3

19,3

62
3

20,6

65
3

21,6

62
3

20,6

69
3
23

ОШ „15. 
октобар“  
Пивнице

Број деце
Број група
Просечан 
бр.деце у 
групама

35
1

35

30
1
30

29
1
29

30
1
30

29
1
29

28
1
28

27
1
27

ОШ „Бранко 
Ћопић“ 

Младеново

Број деце
Број група
Просечан 
бр.деце у 
групама

9
1
9

16
1
16

12
1
12

19
1
19

19
1
19

13
1
13

16
1
16

ОШ „Бранко 
Ћопић“ 
Младеново 
(група у 
Карађорђеву)

Број деце
Број група
Просечан 
бр.деце у 
групама

2
1
2

2
1
2

5
1
5

2
1
2

2
1
2

2
1
2

1
1
1

ОШ „Алекса 
Шантић“ 
Гајдобра-Н. 
Гајдобра (у 
Гајдобри)

Број деце
Број група
Просечан 
бр.деце у 
групама

20
1
20

20
1
20

20
1
20

20
1
20

20
1
20

20
1
20

20
1
20

ОШ „Херој 
Пинки“ Бачка 
Паланка

Број деце
Број група
Просечан бр. 
деце у групама

предшколска група је спојена са припремно предшколском групом

У табели 8 дат је приказ објеката Предшколске установе са уписаним бројем деце, 
бројем  и врстом васпитних група и врстом боравка (полудневни/целодневни) у радној 
2018/19. години.

Табела 8. Приказ броја деце, броја и врсте васпитних група, врста боравка- радна 
2018/19. година16

објекат број деце број група врста група врста боравка

„Пчелице“ 248
4

6

припремно предшколске 
(5,5-6,5 година),
мешовити узраст(3,5-5,5 го-
дина)

целодневни

„Бубамара“ 66 4 јаслене(1-3 године) целодневни

15  Извор: Подаци достављени Одељењу за друштвене делатности ОУ општине Бачка Паланка, од стране 
у Табели наведених основних школа
16 Извор: Подаци достављени Одељењу за друштвене делатности ОУ општине Бачка Паланка, од стране 
ПУ „Младост“ Бачка Паланка
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„Бамби“ 108 4 мешовити узраст целодневни

„Маслачак“ 99
1
1
2

припремно предшколска,
јаслена,
мешовити узраст

целодневни

„Лептирић“ 50 1
1

припремно предшколска
мешовити узраст целодневни

„Цврчак“ 115 2
3

јаслена
мешовита целодневни

„Свети Сава“ 82 1
2

јаслена,
припремно предшколске

целодневни,
полудневни

„Невен“ 78 1
2

јаслена,
припремно предшколске

целодневни,
полудневни

„Полетарац“ 24 1 мешовити узраст полудневни

„Пингвин“ 25 1 мешовити узраст целодневни

 - У објекту „Бамби“ у Бачкој Паланци у организацији Националног савета сло-
вачке националне мањине реализује се (уторком од 17-18 часова) бесплатан 
програм рада усмерен на усвајање и неговање језика и културе словачке нацио-
налне заједнице. Радне 2018/2019. године овим програмом је обухваћено 14 
деце узраста 4,5 година до поласка у школу.

 - У објекту „Лептирић“ у Бачкој Паланци у организацији Регионалног представ-
ништва Руске хуманитарне мисије на Балкану реализује се (понедељком и сре-
дом од 17:00 до 17:45 часова) бесплатан програм „Паметна учионица руског 
језика“ којим је радне 2018/2019. године обухваћено 36 деце која похађају при-
премно предшколски програм.

2.3. Просторни распоред објеката предшколске установе

На територији града, објекти Предшколске установе „Младост“ углавном су рав-
номерно распоређени.

Седиште установе- објекат „Пчелице“ налази се у улици Југословенске армије 18;

објекат „Бубамара“ у улици Југословенске армије 4;

објекат „Бамби“, у улици Брегалничка бб;

објекат „Маслачак“, у улици Цара Лазара 45;

објекат „Лептирић“, у улици Краља Петра Првог 86

објекат „Цврчак“, у улици Васе Стајића 2;

објекат „Свети Сава“, у улици Змај Јовина 48;

објекат „Невен“, Југословенске армије 4;

објекат „Полетарац“, у Товаришеву, Маршала Тита 64;

објекат „Пингвин“, у Деспотову, Карађорђева 71
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Предшколске групе које се налазе при основним школама су на адресама:

Пролетерска бр. 58, Челарево;

Маршала Тита бр. 99, Пивнице;

Краља Петра Првог бр. 40, Младеново;

Иве Андрића бр. 31, Карађорђево;

Невесињска 2, Гајдобра

Трг братства јединства бр.12, Бачка Паланка
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Слика 4. Просторни распоред објеката Предшколске установе „Младост“, Бачка 
Паланка17

17 Извор: Јавно предузеће „Стандард“ Бачка Паланка
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2.4. Анализа кретања броја уписане деце и броја васпитних група у претходних 6 
година

У претходних 6 година присутна је тенденција пораста броја деце у Предшколској 
установи „Младост“. Сваке радне године потребно је oкo још 150 места у Установи како 
би се направио потпуни обухват све деце пријављене за похађање јаслених и мешовитих 
васпитних група (узраста од 3 до 5,5 година), а Установа врши потпуни обухват деце 
за обавезни припремно предшколски програм. Радне 2015/2016. године за 227 деце није 
било места у Установи, 2016/2017. године за 63 деце, 2017/2018. године за 104 детета, а 
радне 2018/2019. године неуписано је остало 160 деце.18

Табела 9. Приказ броја уписане деце за радне 2012/13-2018/19. године19

2012/13. 2013/14. 2014/15. 2015/16. 2016/17. 2017/18. 2018/19.

Укупан број деце 782 781 768 784 782 895 894

Број деце у јасленим и мешо-
витим групама 499 493 478 500 484 652 635

Број деце у групама припрем-
но предшколског програма 283 288 290 284 298 243 259

2.5. Просторни и кадровски капацитети Предшколске установе „Младост“ Бачка 
Паланка у радној 2018/2019. години

Табела 10. Приказ просторних и кадровских капацитета ПУ „Младост“ Бачка 
Паланка у радној 2018/2019. години (по објектима)20

назив објекта
површина 

унутрашњег 
простора- м²

површина 
спољашњег 
простора-м²

број обрачунских радника

„Пчелице“-централни 
објекат, Југословенске 
армије 18, Б.Паланка

1434 2000 133 (збирни број радника за све 
објекте у склопу ПУ„Младост“)

„Бубамара“, Југословенске 
армије 4, Бачка  Паланка 200 200

„Бамби“,
 Брегалничка  бб,
Бачка Паланка

750 200

„Маслачак“,
Цара Лазара 45, 
Бачка Паланка

400 150

„Лептирић“,
Краља Петра I 86,
Бачка Паланка

150 200

18 Извор: Подаци достављени Одељењу за друштвене делатности ОУ општине Бачка Паланка, од стране 
ПУ „Младост“ Бачка Паланка
19 Извор: Подаци достављени Одељењу за друштвене делатности ОУ општине Бачка Паланка, од стране 
ПУ „Младост“ Бачка Паланка
20 Извор: Подаци достављени Одељењу за друштвене делатности ОУ општине Бачка Паланка, од стране 
ПУ „Младост“ Бачка Паланка
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„Цврчак“,
Васе Стајића 2,
Бачка Паланка

600 400

„Свети Сава“,
Змај Јовина 48,
Бачка Паланка

330 250

„Невен“,
Југословенске армије 4, 
Бачка Паланка

250 300

„Полетарац“,
Маршала Тита 64,
Товаришево

150 податак није 
доступан

„Пингвин“,
Карађорђева 71,
Деспотово

90 податак није 
доступан

У оквиру ПУ „Младост“, на периферији града, унутар комплекса „Багремара“ 
налази се централна кухиња установе. Површина производне кухиње износи 400 м² и 
у њој се дневно произведе око 2.200 оброка који се дистрибуирају у свих 8 објеката у 
граду.21 

Из свега горе наведеног закључује се да просторни и кадровски капацитети одго-
варају   броју уписане  деце односно броју формираних  група, али да постоји потреба 
за повећањем броја места за упис деце, а самим тим постојаће и потреба за проширењем 
просторних и кадровских капацитета.

3. План развоја мреже јавних предшколских установа на територији општине 
Бачка Паланка у наредних пет година (са закључком)

План развоја мреже јавних предшколских установа у предстојећем петогодишњем 
периоду везује се за податке о броју рођене деце на територији општине Бачка Паланка, 
постојећим просторним и кадровским капацитетима, подацима достављеним од стране 
предшколске установе о броју деце за чији упис није било места у претходном периоду, 
те на основу  исказане врсте потребног проширења мреже. 

Важно је нагласити да је чланом 17. Закона о основама система образовања и вас-
питања прописано да је предшколско образовање за децу (5,5-6,5) година обавезно. У том 
смислу, сва деца доспела за похађање ове врсте обавезног програма уписују се, без изу-
зетка, у припремно предшколске групе с тим што се на територији града Бачка Паланка 
те групе налазе у оквиру ПУ „Младост“ (осим у случају деце са сметњама у развоју која 
припремно предшколски програм похађају у оквиру групе у ОШ „Херој Пинки“ у Бачкој 
Паланци, као и деце на посебном припремно предшколском програму за упис у школу 
за основно музичко образовање које се врши при Школи за основно музичко образовање 
„Стеван Христић“ у Бачкој Паланци). Када је реч о осталим насељеним местима на тери-
торији општине Бачка Паланка сва деца доспела за припремно предшколски програм 
исти похађају унутар основних школа у насељеном месту.

21 Извор: Подаци достављени Одељењу за друштвене делатности ОУ општине Бачка Паланка, од стране 
ПУ „Младост“ Бачка Паланка 
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3.1. Број рођене деце, број уписане деце на предшколски програм и број деце за 
коју није било места у предшколској установи у предшколским групама

Обзиром  да је формирање припремно предшколских група приоритетно јер сва 
деца у години пред полазак у школу (5,5-6,5 година) морају похађати припремно предш-
колски програм, уочено је да је капацитет предшколске установе недовољан да прими 
сву децу за које родитељи поднесу захтев за упис у предшколске групе. Обзиром да се 
на територији општине Бачка Паланка у предшколске групе уписују деца од 1-5,5 година 
немогуће је направити егзактни прорачун потреба за проширењем мреже у наредних 
5 година (обзиром да говоримо о 5 генерација деце за упис у једној уписној години и 
узевши у обзир да њихов упис и није обавезан), али свакако су подаци о рођењу, броју 
уписане и броју деце која нису доспела за упис у последње 4 уписне године параметар на 
основу кога се може вршити пројекција.

Табела 11. Приказ броја рођене деце, броја уписане деце и броја деце за коју није 
било места у предшколским групама222324

Календарска 
година

Укупан број рође-
не деце ²² Радна година

Укупан број уписане деце 
у припремно предшк и 
предшколске групе²³

Укупан број деце без 
места24

2014 456 2015/16 784 227

2015 463 2016/17 782 63

2016 491 2017/18 895 104

2017 474 2018/19 894 160

Из Табеле 11. можемо уочити да је број рођене деце у последње 4 године од 456 до 
491, односно просечан број рођене деце је 471.

 У последње 4 уписне године број деце за коју није било места у предшколским 
групама је од 63 до 227, односно просек за последње 4 године је 138,5 деце. Овде гово-
римо о деци претежно са уписног подручја града Бачке Паланке.

Када је реч о насељеним местима која имају предшколске групе (Челарево, Пив-
нице, Младеново и Карађорђево) није уочена потреба за проширењем броја група односно 
мреже.

На основу анкетирања родитеља, исказана је потреба за формирањем предшкол-
ских група у насељеним местима Силбаш и  Обровац.

3.2. Средњорочни план оптимализације мреже јавних предшколских установа на 
територији општине Бачка Паланка у наредних пет година (са закључком)

Средњорочни план оптимализације мреже јавних предшколских установа на тери-
торији општине Бачка Паланка у наредних пет година (полазећи од анализе постојећег 
стања, броја предшколских установа на територији општине, као и потреба општине 
за предшколским установама у наредном периоду), огледа се у следећим ставовима и 
закључцима:

22 Извор: Природно кретање становништва 1961-2016. РЗС ДЕВИНФО Статистика
23 Извор: Подаци достављени од стране ПУ „Младост“
24 Извор: Подаци достављени од стране ПУ „Младост“
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 - Постојећа мрежа јавних предшколских установа у оквиру ПУ „Младост“ Бачка 
Паланка као и предшколске групе при горе наведеним школама, не може се 
сматрати оптималним решењем у погледу броја објеката и броја предшколских 
група на територији општине.

 - Имајући у виду просечан број деце узраста од 1-6 година, и чињенице да су 
капацитети постојећих дечијих вртића знатно мањи, у наредном периоду 
потребно је изградити нове објекте, чиме би се омогућило формирање већег 
броја предшколских група. Реална потреба предшколске установе у односу на 
чињенице о броју деце која остану „испод црте“ при упису, као и на чињеницу 
о анкетираним родитељима, јесте да је потребно отворити додатних 6 група у 
граду Бачка Паланка (4 јаслене групе за узраст деце 1-3 године и 2 мешовите 
групе за узраст деце 3-5,5 година), једну васпитну мешовиту групу у Обровцу, 
и две васпитне групе у Силбашу, од тога једну припремно предшколску и једну 
мешовиту групу.

 - Општина Бачка Паланка приступила је изградњи вртића у Силбашу на основу 
исказане потребе у том насељеном месту, а планира се и изградња вртића у 
Бачкој Паланци и Обровцу.

 - И у наредном периоду Општина Бачка Паланка ће пратити развојне програме 
и програме у области предшколског васпитања и образовања на нивоу државе; 
пратиће друштвена и економска кретања на подручју општине; учествоваће у 
изради локалних пројеката, планова и другог из области предшколског васпи-
тања; за област предшколског васпитања и образовања примењиваће законска 
решења и у складу са тим прилагођавати и утврђивати подручја предшкол-
ских установа, њихов број и просторни распоред на територији општине Бачка 
Паланка.
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