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Предговор  

 

Част ми је што сам добио прилику да напишем предговор за „Платформу за развој 

предшколског васпитања и образовања у Босни и Херцеговини за период 2017-2022“. 

Прије неколико мјесеци био сам у позицији да разговарам са многобројним 

заинтересованим странама, политичарима, државним службеницима, универзитетским 

професорима, родитељима и дјецом о предшколском васпитању и образовању, те 

посјетити неколико вртића и школа у Босни и Херцеговини. Код већине оних са којима 

сам разговарао осјетио сам велики ентузијазам да се предшколско васпитање и 

образовање учини доступним за сву дјецу, нарочито за дјецу из рањивих категорија, као 

и да се више улаже у квалитетно васпитање и образовање у раном дјетињству, те стога 

радује чињеница да су надлежне власти приступиле изради овог документа који треба 

посматрати као конкретно ангажовање за бољу будућност дјеце у Босни и Херцеговини. 

Такође је врло позитивно и то што су принципи развоја предшколског васпитања и 

образовања усклађени са пет принципа Европског оквира за квалитет које је недавно 

израдила Радна група за васпитање и образовање у раном дјетињству Генералног 

директората Европске комисије за образовање и културу. На тај начин Босна и 

Херцеговина усклађује васпитање и образовање у раном дјетињству у Босни и 

Херцеговини са развојним политикама у Европској унији. SWОT  анализа у овом 

документу даје реалистичну слику предности и недостатака сектора за васпитање и 

образовање у раном дјетињству у Босни и Херцеговини, а стратешки циљеви су врло 

изазовни. Како би повећали обухват предшколским васпитањем и образовањем дјеце из 

рањивих група изузетно је значајан циљ из Пакета активности 1 који говори о 

успостави нових критеријума за финансијску партиципацију на основу 

социоекономског статуса родитеља/старатеља. Што се тиче „Пакета активности 2, 

Обезбиједити квалитет васпитања и образовања у раном дјетињству“, сматрам да је од 

кључног значаја ревидирати иницијално образовање и континуирано професионално 

усавршавање. Иницијално образовање на универзитетима у Босни и Херцеговини 

недовољно пажње поклања учењу кроз праксу, а студија CoRe
1
 показује да је 

неопходно успоставити равнотежу између теорије и праксе. Такође требамо да 

анализирамо садржај иницијалног образовања како би се више пажње посветило 

приступу фокусираном на дијете, слично приступу у сјеверној Италији, која у земљама 

Европске уније предњачи у том погледу.                             

Што се тиче континуираног професионалног усавршавања, скорашње европске 

систематске студије нам показују да је обука уз рад једини вид сталног стручног 

                                            
1 Competence requirements in early childhood and care: A study for the European Comission Directorate- General for Education and Culture. 
University of East London and University of Ghent, 2011.   



 

 

усавршавања који има позитиван утицај на резултате дјеце  и на услуге васпитања и 

образовања у раном дјетињству
2
. Изузетно сам задовољан пажњом која се придаје 

оцјени квалитета стандарда за васпитача. Кратко речено, заједно са сектором за 

предшколско васпитање и образовање и надлежним институцијама, требамо израдити 

стандарде професионалних компетенција васпитача и стандарде компетенција 

континуираног професионалног усавршавања који морају бити међусобно усклађени.  

Пакет који се односи на јачање инклузије је такође од изузетног значаја: циљани 

приступ угроженим групама има мање ефикасне утицаје од универзалног приступа у 

оквиру којег се посебна пажња придаје угроженим групама и дјеци са инвалидитетом 

(такозвани прогресивни универзализам). Коначно, поздрављамо предложене 

активности усмјерене на сензибилизацију друштва о предностима васпитања и 

образовања у раном дјетињству. Ако родитељи васпитање и образовање у раном 

дјетињству не буду доживљавали као нешто корисно за њихову дјецу, они их неће 

укључивати у рано васпитање и образовање усљед чега ће дјеца пропустити прилике 

које заслужују.  

Активности усмјерене на праћење и евалуацију су такође врло значајне с обзиром да 

оне до сада нису биле добро развијене у Босни и Херцеговини.                  

На крају желим рећи да се искрено надам најбољем за дјецу Босне и Херцеговине. 

Надам се да ће различите владе, заједно са заинтересованим странама, невладиним 

организацијама и универзитетима, моћи остварити већину ових циљева до 2021. године, 

те да ће у овом петогодишњем периоду изградити систем васпитања и образовања у 

раном дјетињству који је у складу са циљевима Европске уније и који ће бити на истом 

нивоу као системи у другим државама чланицама.  

 

Др Јан Питерс 

Стручњак Радне групе за васпитање и образовање у раном дјетињству Европског 

оквира за квалитет 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2 Early childhood care: working conditions, training and quality of services – A systematic review. European foundation for the improvement 
of living and working conditions, 2015.  
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a. СКРАЋЕНИЦЕ 

 

- ПВО: предшколско васпитање и образовање 

- АПОСО: Агенција за предшколско, основно и средње образовање 

- БХАС: Агенција за статистику Босне и Херцеговине 

- БДП: бруто друштвени производ  

SWOT: eng. Strenghts, weaknesses, opportunities, practices (Снаге, слабости, прилике и 

пријетње)  

- ЕУ: Европска унија 

- УН: Уједињене нације 

- УНИЦЕФ: Фонд Уједињених нација за дјецу 

- УНЕСКО: Организација Уједињених нација за образовање, науку и културу  

- НВО: Невладина организација 

- OECD: Организација за економску сарадњу и развој 
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б.  ПОЈМОВНИК 

 

- Предшколско васпитање и образовање: први, посебан и специфичан степен укупног 

васпитно - образовног система који се бави васпитањем и образовањем дјеце 

предшколске доби. 

- Цјеложивотно учење: учење и обука од рођења до краја живота, обухвата формално 

образовање (редовно институционално), неформално образовање (усавршавање, 

специјализација, курсеви, освјежавање знања) те информално учење (стицање знања и 

вјештина кроз рад и друге свакодневне активности). Цјеложивотно учење је у функцији 

изградње конкурентне економије и одрживог економског развоја. 

- Инклузивно  образовање: право на једнаке могућности током образовања за све 

особе, посебно право дјеце са потешкоћама у развоју и надарене дјеце на максималан 

развој њихових  потенцијала кроз подршку која укључује флексибилан програм, 

адекватно обучене наставнике, стручну подршку и прихватање различитости, што има 

за циљ развој толеранције и социјалне инклузије. 

- Основно образовање: према „Позиву на дјеловање“ организација УН-а и министара 

образовања Европе и централне Азије за укључивање све дјеце у квалитетно васпитање 

и образовање, свако дијете би требало завршити пуни циклус основно образовања којег 

чине једногодишње предшколско, те цјелокупно  основно и средње образовање. 

- Исходи учења: опис онога што особа која учи зна, разумије и може да обавља на 

основу завршеног процеса учења. Најчешће се дефинише као знање, вјештине и 

компетенције. 

- Јаслице и вртић: васпитне групе предшколских установа према узрасту дјеце- 

јаслице за дјецу од 0,5 до 3 године, а вртић за дјецу од 3 године до поласка у школу. 

- Социјална искљученост: процес којим су одређени појединци гурнути на ивицу 

друштва и спријечени у пуном учествовању у друштву. Овај процес кидања веза између  

појединца и шире заједнице се може одвијати на основу једне или више димензија: 

запошљавања, образовања, учешћа у политичком животу, друштвеним и културним 

активностима, мрежама социјалне подршке, итд. 

- Релативна линија сиромаштва: по OECD љествици је постављена на 60% медијане 

мјесечних изједначених издатака за потрошњу. 

- Апсолутна линија сиромаштва: по методологији БХАС то је мјесечна потрошња од 

238 КМ по особи.  

- Eurostat и Eurydice: агенције ЕУ за статистику и базе података 
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ц.  МЕТОДОЛОГИЈА 

 

Овај документ је израдила Радна група формирана од представника Министарства 

цивилних послова Босне и Херцеговине, ентитетских и кантоналних министарстава 

образовања, те ресорног одјељења Владе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине  и 

Агенције за предшколско, основно и средње образовање. 

Радној групи су се, у складу са конкретним потребама а на позив УНИЦЕФ-а Босне и 

Херцеговине, придруживали представници других сектора, као и општина и градова, те 

домаћи експерти–специјалисти за поједине сегменте развоја дјетета у предшколском 

узрасту. 

Свим министарствима образовања у Босни и Херцеговини је послата молба за израду 

SWOT анализе на тему повећања обухвата дјеце предшколским васпитањем и 

образовањем, посебно у години пред полазак у школу, те подршке унапређењу 

квалитета програма и рада предшколских установа. Око 80% позваних је одговорило на 

постављена питања из четири фокусне тачке – предности, слабости, прилике и 

пријетње. 

Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине захваљује УНИЦЕФ-у Босне и 

Херцеговине на помоћи у изради овог документа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. УВОД 

 

1.1.Сврха овог документа 

 

Савјет министара Босне и Херцеговине је 2005. године усвоио Стратешке правце 

развоја предшколског васпитања и образовања у Босни и Херцеговини
3
. Рок за 

провођење Стратешких праваца је био крај 2010. године. У међувремену  је 

Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине усвојила Оквирни закон о 

предшколском васпитању и образовању у Босни и Херцеговини
4
 и друге законске акте 

који се односе и  на предшколско васпитање и образовање (у даљем тексту: ПВО). Сви 

ти акти су у значајној мјери допринијели промјени перцепције ПВО-а у Босни и 

Херцеговини, што је резултовало постизањем  одређеног напретка у том сектору, 

понајприје у повећању обухвата ПВО-м дјеце у години пред полазак у школу. 

Изузетан значај  ПВО-а за друштво у цјелини се потврђује у стратешким документима 

Европске уније, као и организација Уједињених нација, посебно УНИЦЕФ-а и 

УНЕСКО-а, путем опредјељивања конкретних циљева које треба постићи у ПВО-у до 

2020. године, али и послије тог периода: Свјетски образовни форум је усвојио 

Декларацију „Образовање 2030: Према инклузивном и једнако квалитетном образовању 

и цјеложивотном учењу за све“
5
. 

Босна и Херцеговина треба нови документ стратешког типа о развоју ПВО-а који ће 

послужити као оквир за дјеловање надлежним образовним властима у усклађивању 

политика развоја ПВО-а са циљевима Европске уније (у даљем тексту: ЕУ) и УН-а у тој 

области, односно као полазна основа у изради властитих стратегија, планова и других 

аката којима се подстиче развој ПВО-а, не само због тежње ка интеграцији у ЕУ, него 

прије свега због обезбјеђивања што бољих предуслова за властити развој.  

Поред претходног, сврха овог документа је и обезбјеђивање валидне референце Босне и 

Херцеговине за међународне партнере и њихову будућу стручну помоћ, потребну у 

даљим интеграционим процесима у земљи. 

Будући да су искључиво домаћи стручњаци радили на овом стратешком документу, 

оправдано је рећи да је  његова сврха и у унапређењу властитих експертских 

капацитета и искустава у стратешком секторском планирању. 

 

1.2.Промјена друштвеног статуса  предшколског васпитања и образовања 

 

У посљедње двије деценије интерес за ПВО интензивно расте, не само у Европској 

унији и другим развијеним земљама, него широм свијета. Прије тог периода на  ПВО  

                                            
3 75.sjednica od 10.02.2005 
4 „Službeni glasnik BiH“ broj 88/07 
5 Incheon Declaration WEF, maj 2015 
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се претежно гледало као на дјелатност  која има задатак да збрињава дјецу док 

родитељи раде и која је углавном припадала сектору социјалне заштите. Међутим, нове 

технологије су омогућиле и нова научна сазнања, посебно из медицине и неуронауке, 

која су из темеља промијенила дотадашње спознаје о развоју дјетета у предшколској 

доби. Традиционално схватање да је у раном дјетињству потребно само чувати и 

хранити дијете је потпуно напуштено. Снимања мозга савременим апаратима су 

резултовала открићем да се људско биће рађа са мање-више истим бројем можданих 

ћелија (неурона) – око 100 милијарди. Број неурона се послије рођења дјетета неће 

значајније повећати, али се од самог рођења одвија невјероватна неуронска активност, 

односно успостављање веза међу њима, умрежавање неурона (стварају се синапсе). 

Почетни број синапси – око 50 билиона, само у првом мјесецу живота ће се увећати за 

око 20 пута, а у доби од три године већ је 85% формираних синапси. Постоје очигледне 

разлике у броју синапси у мозгу дјетета које је било адекватно стимулисано и дјетета 

које није расло у подстицајном окружењу. Број синапси достиже свој максимум у 6-ој 

години живота. Оно што дијете насљеђује од родитеља је само почетни оквир за развој 

функција мозга који зависи од дјечије интеракције са средином. Доживљаји и искуства 

којима смо изложени у раном дјетињству одређују хемијске процесе у нашем нервном 

систему и мозгу. Трајније присуство одређених хемија ће обликовати мозак на 

специфичан начин који се касније тешко мијења или коригује. Ако околина даје дјетету 

негативна искуства разгранаће се „лоше“ синапсе које ће омогућити погрешно 

функционисање цијелог система. 

Педагошка и психолошка наука говоре о институционалном ПВО-у као о бризи и 

одговорности  државе за одрастање и благостање њених најмлађих грађана – ПВО 

представља минимум једнаких услова за рано учење, раст и развој, обликовање 

личности и напредовање у будућем животу, те као такво утиче на могућност 

смисленијег и богатијег живота особе. 

Из претходног се може закључити да период од рођења до шесте године живота 

представља темељ цјелокупног развоја људског бића и његовог живота:успјех у школи, 

здравствено стање, развој на когнитивном и емоционалном плану, жеља за знањем и 

учењем, однос према другима и друштву, потреба за креативним доприносом, итд, све 

те и друге одлике човјека се заснивају до шесте године његова живота. „Утрка је већ 

напола претрчана прије него што дјеца крену у школу“
6
. 

Свјетски признати стручњаци у области економије доказују да, што се раније почне 

улагати у људске потенцијале, то су веће стопе поврата инвестиција. Џејмс Хекман, 

добитник Нобелове награде за економију, егзактно показује да се за сваки долар који се 

потроши на квалитетне програме у раном узрасту, враћа 17 долара у облику уштеде 

трошкова. Од тога 13 долара иде у јавни буџет,  а 4 појединцу. Највећи поврат 

инвестиције је у случајевима дјеце из угрожених средина која су била укључена у 

институционални ПВО. 

                                            
6 Esping-Andersen, 2005,prema dr. Jan Peeters 
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Нова научна сазнања  снажно су утицала на доносиоце одлука у ЕУ и широм свијета у 

погледу промјене односа према ПВО-у. Као неопходан, заснован је мултисекторски 

приступ ПВО-у, у којем заједно учествују сектори образовања, здравства и социјалне 

заштите, али и други сектори, посебно области  истраживања и иновација. Релативно 

брзо је ПВО  израсло  у један од друштвених приоритета, те је префериран у разним 

резолуцијама, декларацијама, меморандумима и другим актима и УН-а и ЕУ-а, што је 

постало видљиво у промјенама легислативе и праксе у државама широм свијета. 

Значајно је напоменути да савремени свијет у квалитетном ПВО-у види јако средство за 

оснаживање положаја жене у друштву. 

И Босна и Херцеговина се прикључила тим свјетским и европским трендовима у 

погледу третмана ПВО-а. Оквирним законом о основном и средњем образовању у 

Босни и Херцеговини
7
, усвојеним 2003. године,  промовисани су нови принципи и 

стандарди ПВО-а ;  Стратешки правци развоја предшколског васпитања и образовања у 

Босни и Херцеговини су, између осталог, сугерисали похађање предшколских програма 

за сву дјецу у години пред полазака у школу, као и повећање обухвата дјеце 

институционалним ПВО-м; Оквирни закон о предшколском васпитању и образовању у 

Босни и Херцеговини је готово све интенције стратешких праваца преточио у правну 

норму;  Законом о Агенцији за предшколско, основно и средње образовање
8
 којим је 

Агенцији дата одређена надлежност и у области ПВО; Стратешким  правцима развоја 

образовања у Босни и Херцеговини са планом имплементације 2008-2015.
9
 су утврђени  

циљеви и рокови и у области ПВО. Као један од  дугорочних  циљева наведено је 

повећање броја уписаних у предшколске установе на 50% популације и 100% обухват 

дјеце у години пред полазак у школу; надлежна министарства образовања су 2009. 

године закључила Споразум о Заједничкој  језгри цјеловитих развојних  програма за 

рад у предшколским установама
10

, усвојен је Ревидирани акциони план о образовним 

потребама Рома
11

, као и Акциони план за дјецу Босне и Херцеговине – усвајан три пута 

за три различита временска периода
12

, те Оквирна политика унапређења раног раста и 

развоја дјеце у Босни и Херцеговини
13

. Сви наведени законски акти и документи 

стратешког типа, усвојени од стране Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине  

и/или  Савјета министара Босне и Херцеговине, као и ентитетских и других влада, као 

своја полазишта наводе право дјетета на васпитање и образовање, савремена научна 

сазнања и теорије о дјететовом развоју, те указују на  потребу јачања ПВО-а. 

 

1.3.Дјечје сиромаштво  

 

                                            
7 „Službeni glasnik BiH“, broj 18/03   
8 „Službeni glasnik BiH“, broj 88/07   
9 „Službeni glasnik BiH“, broj 63/08 
10 (Službeni glasnik BiH“, broj 16/09); 
11 128. sjednica od 14.07.2010 
12 posljednji 2015-2018, usvojen na sjednici Savjeta ministara BiH održanoj 2. juna 2015. godine 
13 „Službeni glasnik BiH“, broj 36/12. 
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Мада савремена наука захтијева мултидимензионални приступ питању сиромаштва 

дјеце (многе ускраћености нису финансијске природе), редовне анкете о потрошњи 

домаћинстава, које проводе ентитетске и Агенција за статистику Босне и Херцеговине 

(у даљем тексту: БХАС), дају јасну слику у том погледу. 

Према тим подацима, стопе релативног и апсолутног сиромаштва код дјеце су 

константно више у односу на општу популацију (апсолутна линија сиромаштва у 2011. 

години: сва дјеца 30,5% а сва домаћинства 18,7%). Дјеца која живе у већим породицама 

су најзаступљенија међу сиромашном дјецом у поређењу са општом популацијом.  

Дјеца родитеља без формалног образовања или само са основним образовањем су 

четири пута сиромашнија у односу на дјецу родитеља са средњим образовањем. Дјеца 

првонаведене категорије родитеља представљају скоро 30% дјечије популације у Босни 

и Херцеговини, те више од половине све дјеце која живе у сиромаштву.  

У просјеку, око 42% укупног броја дјеце која живе у сиромаштву живи у 

домаћинствима у којима не ради ни једна одрасла особа. Три четвртине све сиромашне 

дјеце живи у руралним подручјима (74%).  

Према БХАС анкети из 2013. године, у Босни и Херцеговини живи око милион 

домаћинстава од којих 25,20% спада у сиромашна и домаћинства на граници 

сиромаштва. 

Кризна друштвено-економска ситуација у Босни и Херцеговини резултовала  је са више 

штетних посљедица по дјецу него на укупну популацију. На тај начин се учвршћују 

претпоставке за социјално искључивање значајног процента дјеце данас/ произвођача 

друштвених вриједности сутра. Претходним подацима треба додати и сљедећи:  

природни прираштај  је у периоду 2003-2006. године био на позитивној нули, али од 

2007. године он је у минусу који се сваке године повећава. 

 

1.4.Новија научна сазнања о развоју дјеце предшколског узраста 

 

Становиште да се капацитет мозга рађа и да је непромјенљив, које је дуго доминирало у 

разним врстама наука, данас је готово у потпуности напуштено. Научна истраживања 

показују да дјечији мозак озбиљно „пати“ и често заостаје у развоју ако је лишен 

стимулативне околине. Мозак посједује највећу флексибилност за промјене у првим 

годинама живота – он  је „програмиран“ да извуче све из своје околине као грађу  

властитог раста. Оскудна и нестимулативна околина ће угасити и оне до тада 

формиране синапсе. Исто тако, стимулација која није дошла у потребно вријеме неће 

имати ефеката. Стога се данас говори о  максималној  контроли дјететова окружења – 

прије се говорило о контроли дјетета. Прве године живота сваког људског бића 

карактерише и формирање ставова и вриједности које имају трајне коријене за нечији 

цијели живот. Те вриједности одређују касније људско понашање јер су изворно 

урезане у личност. 



8 

 

Научна истраживања у областима педагогије и психологије потврђују дугорочне 

позитивне ефекте раног институционалног обухвата дјеце ПВО-м: повећање 

образовних резултата у школи који су мјерљиви чак до завршетка средње школе; мање 

напуштања школе и процеса образовања; значајно смањење социоекономске 

неједнакости; мање специјалних образовних програма у каснијем школовању (за дјецу 

са потешкоћама у учењу и развоју); побољшање говора, писмености, самоконтроле, 

понашања, емотивних вјештина, математичких способности, самопоуздања, 

прилагођавања новим социјалним условима, итд. Највећи ефекат предшколских 

програма за дјецу од 3-5 година је у когнитивном домену. Неке научне студије су 

пратиле животна постигнућа особа са 40 година живота које су похађале предшколске 

програме и резултате успоредиле са њиховим вршњацима без предшколског искуства. 

Осим бољих школских и универзитетских постигнућа код прве групе, значајне 

предности су евидентиране у области менталног и укупног здравља, економском 

статусу (боља зарада и запошљивост), породичном животу, друштвено прихваћеном 

понашању (мањи степен криминалитета), итд. Нарочито позитивне ефекте ПВО-а су 

сва истраживања потврдила у случају појединаца који су као дјеца живјели у 

неповољним социјалним условима. 

Квалитетни васпитачи чине вртић емоционално безбједном средином, осјетљивом на 

дјечије потребе – у томе многа истраживања виде највећи допринос развоју за сву 

дјецу, посебно дјецу из рањивих група
14

. 

 

1.5.Стање предшколског васпитања и образовања у Босни и Херцеговини 

 

Сектор ПВО-а у Босни и Херцеговини има дугу и респектабилну традицију. Данас овај 

сектор брине о приближно 19.500 дјеце-корисника годишње, организује је у 250 јавних 

и приватних установа и има око 2700 запослених (од чега је 10% административног 

особља). 

Обухват институционалним ПВО-м је у вријеме усвајања истекле стратегије развоја 

ПВО (2005) износио 8% укупне предшколске популације. Скоро деценију касније свега 

9,8% популације је уписано у предшколске установе. Том проценту треба додати  4,46% 

популације петогодишњака који похађају  програме пред полазак у школу. У збиру, 

укупан обухват свим видовима ПВО-а и образовања у Босни и Херцеговини износи 

14,26% популације од 0-6 година (у чему дјеца испод 3 године старости учествују са 

9,5% од укупног броја обухваћене дјеце). 

                                            
14 Za ovo i poglavlje 1.2. su korišteni naučni radovi dr.N.Pištoljević, dr.S. Zubčević, dr. T.Pribišev-Beleslin,dr. A.Pašalić-Kreso,  dr. 

P.Spasojević 
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Од свих држава централне и источне Европе, највећи проценат неуписане дјеце од 3 до 

6 година  у предшколске установе има Таџикистан. Друга на тој негативној листи је 

Босна и Херцеговина. Трећа је Киргистан, слиједи Азербејџан и тако даље. На нивоу 

ЕУ обухват дјеце од 4 до 6 година већ износи 93% и стално се повећава. 

У  погледу социјалне структуре,  установе ПВО-а  у Босни и Херцеговини  углавном 

похађају дјеца из урбаних средина, најчешће са оба запослена родитеља. Та дјеца чине 

75,5% укупног броја дјеце у предшколским установама, док су дјеца незапослених 

родитеља заступљена са мање од 2%. 

Дјеца из руралних средина су симболично заступљена у структури  дјеце која похађају 

предшколску установу – они чине свега 0,5% укупног броја дјеце. Многа истраживања 

указују на чињеницу да дјеца која живе у сеоским подручјима образовне резултате 

постижу са закашњењем од двије године у односу на своје градске вршњаке. 

Просјечно је годишње у предшколске установе у Босни и Херцеговини укључено око 

500 дјеце са посебним потребама. Укљученост дјеце Рома у предшколске установе се 

статистички не прати, али у истраживању вишеструких показатеља за 2012. годину се 

наводи податак да свега 2% ромске дјеце у узрасту од 3 до 5 година похађа 

организоване програме образовања у раном дјетињству. Неопходност инклузивног 

ПВО-а је као опредјељење уграђено у стратешка документа и законе, али нема у 

потребној мјери развијених пратећих аката ни друге помоћи у јачању инклузије 

(адекватно иницијално образовање и цјеложивотно учење васпитача, савремена 

парадигма о процјени и третману дјеце са посебним потребама, стандарди и нормативи 

за рад установа, итд). 

Што се тиче  укључивања дјеце у ПВО у години пред полазак у школу, Оквирним 

законом о предшколском васпитању и образовању у Босни и Херцеговини утврђеним 

као обавезно, ситуација је различита од једне до друге надлежне образовне власти. Неке 

од њих још нису усвојиле властите законе усаглашене са Оквирним, а према 

информацијама образовних власти финансијски разлози су главни узрок. У Федерацији 

Босне и Херцеговине (изузев три кантона: Средњобосански, Херцеговачко-неретвански 

и Западнохерцеговачки, која нису донијела законе усаглашене са Оквирним законом) те 

у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине, у години пред полазак у школу ПВО је 

обавезно за сву дјецу адекватног узраста, док се  у Републици Српској ПВО може 

организовати за свако дијете у години пред полазак у школу, дакле необавезно. 

Споменућемо да је у Унско-санском кантону у 2010. години донесен и у „Службеном 

гласнику Унско-санског кантона“, број 8/2010 објављен Закон о предшколском 

васпитању и образовању Унско-санског кантона, али он до данас није ступио на снагу. 

Тек након ступања на снагу Закона, могуће је започети реализацију обавеза прописаних 

законом, па тако и са реализацијом обавезног предшколског програма у години пред 

полазак у школу.  

Трајање предшколских програма у години пред полазак у школу је најчешће 150 

часова, распоређених током цијеле године на фонд од два часа седмично, док се у 
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Републици Српској то организује у периоду од три мјесеца по три часа дневно, што је 

укупно око 190 часова. 

Педагошки стручњаци су од почетка указивали на чињеницу да је фонд од 150 сати 

недовољан за постизање бар основних резултата, поготово када су ти сати распоређени 

на једно присуство седмично, јер изостаје неопходни континуитет рада са дјецом, а 

тако и евидентно дејство програма на дјецу. Педагошки и други стручњаци ни фонд од 

300 часова не сматрају адекватним за постизање жељених резултата. Просјек седмичног 

фонда сати у ЕУ је 29, а програм траје цијелу годину, односно двије године за дјецу од 

4 до 6 година. 

Што се тиче организационих форми у институционалном  ПВО-у, подаци показују да 

превлађује цјелодневни боравак у обдаништима, којим се збрињавају дјеца док 

родитељи раде. Научна истраживања, вођена у Европи на тему ефикасних програмских 

модалитета, резултује су спознајом да цјелодневни боравак нема већег значаја у 

поређењу са краћим дневним програмима који су, уз то, знатно јефтинији. 

Квалитетни програми и квалитетан кадар  су основне  претпоставке развоја у сектору  

ПВО-а. Педагошка наука афирмише значај квалитетних програма, али истиче пресудну 

улогу васпитача – он не смије бити средство трансмисије зацртаних програмских 

садржаја, него њихов сукреатор. То подразумијева оспособљеност васпитача да 

истражује своју васпитну праксу и да је мијења, без страха од критике установе у којој 

ради. Та оспособљеност се као циљ треба уградити у иницијално образовање и 

цјеложивотно учење васпитача и у програме ПВО-а, те наћи адекватно мјесто у изради 

алата који у системском смислу стварају претпоставке за обезбјеђивање квалитета 

ПВО-а. У том погледу су учињени почетни кораци – Агенција за предшколско, основно 

и средње образовање (у даљем тексту: АПОСО) је развила Стандарде квалитета рада 

васпитача, педагога и директора у предшколском васпитању и образовању, те донијела 

Препоруке за унапређење постојећих и израду нових цјеловитих развојних програма. 

У погледу финансирања рада предшколских установа, евидентно је да главнину 

финансијских обавеза има оснивач, док Оквирним законом дефинисани партнери 

немају фиксиране и свакодневним радом условљене обавезе. Ако надлежно 

министарство образовања нема довољно буџетских средстава, оно неће извршити своје 

обавезе према предшколској установи, или ће их извршити дјелимично. Томе треба 

додати чињеницу да су, осим у Кантону Сарајево и Брчко дистрикту Босне и 

Херцеговине, оснивачи јавних предшколских установа јединице локалне самоуправе. 

Стога појединикантонални буџети уопште не садрже ставку за ПВО – оно није 

стабилни буџетски корисник, финансијски пројициран на сличним критеријумима по 

којима се финансира основно или средње образовање. 

То не значи да буџети Републике Српске и појединих кантона немају издвајања за ПВО 

(они издвајају средства, посебно за програме пред полазак у школу), али то су углавном 

интервентне одлуке власти изнад локалног нивоа које се могу али и не морају донијети. 
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Улагање у развој јавних предшколских установа – у објекте, повећање капацитета, 

побољшање квалитета, итд.– директно је условљено развијеношћу општина и њиховом 

економском моћи, тако да стање ПВО-а  значајно варира од једне до друге локалне 

средине. Сиромашне општине мање издвајају за предшколске установе, чиме се 

аутоматски повећава цијена коју плаћају родитељи, због чега долази до смањења броја 

дјеце у предшколским установама. Тако се круг сиромаштва затвара и дугорочно 

учвршћује, наносећи велику штету и друштву и породици и појединцу. 

Дјеца у Босни и Херцеговини немају исте могућности приступа предшколској установи, 

квалитетним програмима, те кориштењу програма у дужем трајању, који ће 

стимулирати њихове потенцијале. Приступ предшколским установама и квалитетним 

програмима је директно условљен финансијском моћи родитеља. Поред те 

дискриминације по основи сиромаштва, евидентне су и дискриминације  по мјесту 

становања (град- село- разуђена територија општине),  мјесту родитеља у друштвеној 

подјели рада (маргинализоване и угрожене групе), здравственом стању дјеце (дјеца са 

посебним потребама, са потешкоћама у развоју, итд.), породичном статусу дјеце 

(самохрани родитељи, дјеца без родитељског старања), итд. То значи даље 

продубљавање неједнакости и угрожавање права на рано образовање, а тиме и јачање 

сиромаштва и одсуство механизма социјалне инклузије у изградњи новог друштва и 

нове економије, базиране на знању. 

У ЕУ је најзаступљенији комбинирани начин финансирања ПВО-а (централно, 

регионално и локално), при чему је сваки ниво власти прецизно задужен за одређене 

обавезе. Највећи број држава ЕУ издваја између 0,4 и 0,6% својих бруто друштвених 

производа за ПВО. Значајно је напоменути да, унутар укупног процента БДП-а којег 

ове земље издвајају за ПВО, више од пола се односи на дјецу старости од 0 до 3 године. 

У Босни и Херцеговининије у довољној мјери развијена свијест о значају ПВО-а за 

појединца и друштво у цјелини. Стога је потребно приближити научне спознаје о 

круцијалној важности ПВО-а свим слојевима становништва, посебно циљаним 

популационим групама– родитељима на првом мјесту
15

. 

 

1.6.Полазне основе за израду овог документа 

 

Зрело друштво које разумијева да се прије поласка у основну школу у дјетету 

формирају темељне одреднице и обрасци за цијели његов живот, видјеће свој пуни 

интерес у развоју квалитетног ПВО-а  за сву дјецу. Тај интерес не може бити 

декларативног типа и не може се свести само на хуманистичку аргументацију, с 

обзиром на енорман значај ПВО-а за будућност друштва. 

                                            
15

  Izvori podataka u ovom poglavlju : statistički bilteni BHAS, Federalnog zavoda za statistiku i Republičkog zavoda za statistiku RS; 

završni izvještaji Istraživanja višestrukih pokazatelja o stanju i položaju djece i žena u Bosni i Hercegovini; Key Data on Early Childhood 

Education and Care in Europe, 2014, Eurydice and Eurostat  Report; Informacija o implementaciji Strateških pravaca razvoja predškolskog 

odgoja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini, sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine od 26.03.2013 
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Том раном интервенцијом друштва/ државе у популацији предшколског узраста 

системски се започиње јачање људског капитала. Квалитетан ПВО директно утиче на 

каснију успјешност дјеце у школи и животу. Ранији полазак у предшколску установу и 

број година похађања корелирају са успјешним интелектуалним развојем, бољим 

здрављем, већом независношћу, концентрацијом, мањим степеном асоцијалног и 

криминалног понашања касније у животу. 

Водећи свјетски економисти тврде да је инвестирање у развој и образовање у раном 

узрасту најбоља инвестиција за друштво. То значи директан допринос економском 

расту и одрживом развоју друштва. De facto, економија знања, друштво знања, 

започињу свој развој у предшколској установи. 

Борба против сиромаштва и социјалне искључености је такође полазна основа за 

стратешко опредјељење јачања ПВО-а. Све добробити које квалитетан ПВО пружају 

појединцу и друштву постају изражено видљиве у случају  раног  образовања  дјеце из 

сиромашних средина и вулнерабилних група становништва, односно социјално 

угрожених и маргинализованих слојева становништва. 

Поред наведених, као полазну основу за стратешка опредјељења у овом сектору, треба 

подразумијевати и област остваривања људских права, односно права дјетета, 

дефинисаних нашим легислативним и другим актима. Устав Босне и Херцеговине 

обавезује на највиши ниво међународно признатих људских права и основних слобода, 

апострофирајући Европску конвенцију за заштиту људских права и основних слобода и 

УН Конвенцију  о правима дјетета. Правни стручњаци сматрају право на образовање 

прогресивним правом, односно оним које не може бити апстрактно одређено, него 

провођено на утврђеном есенцијалном нивоу. 

„Европа 2020 - Европска стратегија за паметан, одржив и укључив раст“ и „Југоисточна   

Европа 2020 - радна мјеста и напредак у европској перспективи“ су европски стратешки 

документи који образовање третирају као један од приоритета. Област ПВО-а  је 

обухваћена документом под називом Барцелонски циљеви- они подупиру 

имплементацију наведених еуропских стратегија. Циљ ЕУ је до 2020. године достићи 

обухват дјеце од 4 до 6 година старости  институционалним  ПВО-м  у износу од 95% 

те популације. Тај циљ је већ остварен са 93% обухваћене дјеце циљане доби. 

Заједничка глобална иницијатива УНИЦЕФ-а и УНЕСКО-а за укључивање све дјеце у 

квалитетно образовање дала је снажан подстрек већ постојећим свјетским и европским 

напорима за обезбјеђивање раног учења свој дјеци. 

Регионална министарска конференција о образовању, одржана крајем 2013. године на 

ту тему, резултовала је документом „Позивом на дјеловање - за једнак приступ 

образовању и укључивање све дјеце у квалитетнo васпитање и образовање“. 

Једногласно су прихваћена четири темељна опредјељења. Свако од њих се односи и на 

ПВО, а посебно оно о потреби да свако дијете прије поласка у школу заврши најмање 

једну годину ПВО-а. Идентичан захтјев је маја 2015. године утврдио Свјетски 

образовни форум. 
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2. ВИЗИЈА  

 

Сваком дјетету у Босни и Херцеговини осигурат ће се приступ и доступан квалитетан 

ПВО, на темељу стандарда ЕУ, што ће позитивно утицати на све аспекте развоја дјетета 

(физички, развој говора, комуникације и стваралаштва, социо-емоционални, 

интелектуални развој и брига о себи), и допринијети развоју здраве, задовољне, активне 

и друштвено одговорне личности као основа друштвено-економског развоја и 

социјалне инклузије. 

 

3. МИСИЈА  

 

Развијати и унаприједити ПВО у Босни и Херцеговини,  заснован на развоју животних 

вјештина и кључних компетенција дјеце, у складу са научним спознајама и савременим 

филозофијама васпитања и образовања. 

Обезбиједити законске, просторне, материјалне, програмске и кадровске услове за 

укључивање сваког дјетета у ПВО, који ће задовољити њихове индивидуалне развојне 

потребе путем: планирања буџета, модернизације програмских концепција, квалитетног 

образовања и континуираног професионалног развоја васпитача, стручних сарадника и 

менаџмента, партнерства са родитељима и сензибилизације јавности и доносиоца 

одлука у области васпитања и образовања.  

4. ПРИНЦИПИ РАЗВОЈА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА  

 

1.Принцип најбољег интереса дјетета 

Најбољи интерес дјетета има приоритет, а право дјетета на васпитање и образовање 

једнако је битно као и квалитетна брига за његово физичко и ментално здравље и 

сигурност. Ефикасна примјена овог принципа у раној фази развоја дјетета остварује се 

у и ван породице, стога она мора бити у средишту пажње друштвене заједнице. 

2.Принцип једнаких права и недискриминације 

Свако дијете има једнако право приступа и учешћа у ПВО-у, без дискриминације по 

основу узраста, пола, способности, националне и религијске припадности, социјално- 

економског статуса, мјеста живљења, или по било којем другом основу. 

3. Принцип демократичности и плурализма 

У систему ПВО-а промовише се толеранција, уважавање различитости и 

интеркултуралности, афирмише се идеја плурализма и слободе кроз примјену 

различитих научно застованих теоријских приступа, програма рада, методичких 

приступа и организационих облика рада.  
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4. Хуманистичко- развојни принцип 

ПВО се заснива на хуманистичко-развојном принципу који полази од специфичне 

природе дјетета и окружења, дјететовог  цјеловитог раста и развоја и развојних потреба, 

у сврху остваривања пуног потенцијала дјетета.   

5.Принцип учешћа и партнерства 

Одговарајуће учествовање родитеља/ старатеља и дјеце у планирању, организовању, 

извођењу и евалуацији програма и услуга представља један од предуслова успјешности 

ПВО. Остварење овог принципа се заснива на партнерству предшколске установе и 

породице, те уже и шире друштвене заједнице. 

6.Принцип интерсекторалности и мултидисциплинарности 

Друштвена брига о дјеци и комплексност ПВО-а који обухвата васпитно-образовну, 

социјално-збрињавајућу и здравствено-превентивну компоненту захтијева 

интерсекторалну сарадњу и мултидисциплинарни приступ.  

7.Принцип професионалне аутономности и  одговорности 

Предшколска установа, менаџмент, а посебно стручно особље као креатори васпитно - 

образовног процеса, уживају професионалну аутономију, а њихов рад редовно се 

интерно и екстерно вреднује. 

Радећи на основу стандарда квалитета, уз континуирани професионални развој, 

предшколска установа, менаџмент и стручно особље сносе одговорност за  властити 

рад. 

 

5.  SWOT анализа  

 

Министарства образовања у Босни и Херцеговини и Агенција за предшколско, основно 

и средње образовање су у форми SWOT анализе одговорили на питање о „Повећању 

обухвата дјеце предшколским васпитањем и образовањем (посебно у години пред 

полазак у школу) те подршци унапређењу квалитета програма рада и предшколских 

установа“. Ти одговори су опредијелили општи и специфичне циљеве овог стратешког 

документа, као и активности које је потребно подузети у сврху њиховог постизања. 
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Снаге Слабости 

И
н

т
ер

н
и

 е
ле

м
ен

т
и

 

 
1. Заинтересованост свих судионика 

за унапређење ПВО-а 

2. Заинтересованост приватног 

сектора за приватно и јавно 

партнерство 

3. Школован кадар 

4. Искуство у реформским 

пројектима и процесима 

5. Постојање стратешког и законског 

оквира 

6. Постојање студијских програма за 

ПВО 

1. Недовољна буџетска средства 

2. Недовољна упосленост стручног 

кадра 

3. Недовољно континуираног стручног 

усавршавања васпитно-образовних 

радника 

4. Неразвијена мрежа предшколских 

установа 

5. Недовољна опремљеност 

предшколских установа 

6. Неријешен превоз дјеце 

7. Недостатак базе података 

 

Прилике Пријетње 

Е
к
ст

ер
н

и
 е

ле
м

ен
т

и
 

 

1. Сензибилизација јавности 

2. Интерес родитеља 

3. Модернизација иницијалног и 

цјеложивотног образовања 

4. Јачање сарадње предшколских 

установа, основних школа, 

педагошких завода/ завода за 

школство/ педагошке институције и 

факултета који образују кадар за рад 

у предшколским установама 

5. Коришћење просторних капацитета 

основних школа 

6. Подршка донатора 

7. Прерасподјела буџетских средстава 

у корист ПВО-а 

 

1. Недостатак финансијских средстава 

2. Непровођење и неусклађеност 

законских прописа 

3. Слаба инклузија 

4. Недовољна контрола рада 

предшколских установа 

5. Недостатак међусекторске сарадње и 

планирања 
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6. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ПРЕДШКОЛСКОГ ОДГОЈА И ОБРАЗОВАЊА 

 

6.1. Општи циљ  

 

Општи циљ ПВО-а у Босни и Херцеговини, као интегралног  дијела цјелокупног 

система васпитања и образовања, је да обезбиједи оптималне услове да свако дијете, до 

поласка у школу, развија и остварује своје потенцијале до максимума путем различитих 

видова висококвалитетних, свеобухватних, културолошки прилагођених и инклузивних 

услуга ПВО-а. 

6.2. Специфични циљеви  

1.Повећати обухват дјеце предшколским васпитањем и образовањем  

Повећати обухват дјеце ПВО-м на 100% у години пред полазак у школу, осигуравајући 

континуирани васпитно- образовни рад у трајању од најмање три часа (180 минута) 

дневно  цијеле педагошке године. 

Повећати обухват дјеце од 3 до 5 година старости на 50% те популације, те повећати 

обухват дјеце од 0 до 3 година на 20%. 

За реализацију овог циља потребно је: обезбјеђивање и проширење просторних 

капацитета предшколских установа и основних школа; њихово опремање и набавка 

дидактичког  материјала; те повећање броја стручног особља. 

2.Обезбиједити  квалитет предшколског васпитања и образовања  

ПВО утемељити на исходима развоја и учења дјеце, са фокусом на дијете а не на 

садржај, што подразумијева квалитетан програм и компетентно стручно особље, 

сигурно и потицајно окружење,  холистички приступ дјетету, плурализам метода рада и  

интердисциплинарност, као и флексибилност.  

За реализацију овог циља потребно је: анализирати и модернизовати  постојеће  и 

израдити нове програма ПВО-а, водећи рачуна и о олакшању прелаза  дјеце из 

обданишта у основну школу; осигурање квалитета особља (менаџмент, стручно и друго 

особље) кроз одговарајуће иницијално образовање и цјеложивотно учење, односно 

професионални развој; увођење праксе (система) мониторинга и евалуације рада 

предшколских установа и њихових програма; израдити потребну педагошку 

документацију; израдити базу података, односно статистичког система који одговара 

захтјевима Eurydice и Eurostat-a 

3.Обезбиједити редовно финансирање  

ПВО, као први ниво система образовања, увести у буџете ентитета, кантона, Брчко 

дистрикта Босне и Херцеговине и локалних заједница (ресори образовања, здравства, 

социјалне заштите) у статусу сталног буџетског корисника. При томе посебно 

издвојити намјенску ставку за финансирање ПВО-а у години пред полазак у школу, те 

намјенску ставку за (су)финансирање повећања обухвата  дјеце од 0 до 5 година.   
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Треба учинити напоре да се смање/ елиминишу разлике у материјалном статусу 

стручног особља у предшколском и другим нивоима образовања.  

За реализацију овог циља потребна је: опредијељеност доносиоца одлука за развој 

ПВО-а и обезбјеђивања средстава у буџетима.  

 

4.Ојачати инклузију  

Повећати  укљученост у ПВО дјеце са потешкоћама у развоју, даровите дјеце, дјеце из 

ризичних породици, дјеце Рома, дјеце из руралних средина, дјеце из породици са 

ниским социоекономским статусом, дјеце без родитељског старања, дјеце незапослених 

родитеља, те дјеце из других рањивих друштвених група. 

За реализацију овог циља потребан је: појачани ангажман не само предшколских 

установа, које требају прилагодити своје програме и методе рада потребама и 

могућностима сваког дјетета понаособ, него и шире друштвене заједнице, како би се 

створили потребни услови за укључење у ПВО за сву дјецу, без дискриминације по 

било којем основу. 

5.Сензибилизирати друштво за значај предшколског васпитања и образовања 

С обзиром на недовољно развијену свијест о значају ПВО-а и за друштво у цјелини и за 

појединца, сензибилизирати друштво за значај институционалног ПВО-а, посебно 

доносиоце одлука на свим нивоима власти, породицу, јавност и медије. 

За реализацију овог циља потребне су:  добро осмишљене активности информисања и 

промоције друштвених вриједности ПВО-а, функционално усмјерене на циљане групе и 

понављане у одређеним временским интервалима, како би важност ПВО-а постала 

неупитним дијелом јавног мнијења. 

 

7. ПАКЕТИ АКТИВНОСТИ (П) 

 

Да би се реализовали специфични стратешки циљеви ПВО-а потребно је предузети низ 

активности. Сваки од пет специфичних циљева подразумијева њему својствене 

активности које су у тексту који слиједи груписане у пет пакета активности. 

 

7.1. ПАКЕТ АКТИВНОСТИ  1-  ПОВЕЋАТИ  ОБУХВАТ  

 

П.1.1. Анализирати мрежу јавних и приватних предшколских установа  на нивоу 

сваке локалне заједнице, њихове просторне, хигијенске и друге услове, као и 

опремљеност, дидактичка и друга средства за рад, те сумирати налазе на нивоу 

образовне власти. 
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П.1.2. Анализирати мрежу основних школа на нивоу сваке  локалне заједнице, 

њихове просторне услове и опремљеност за извођење предшколских програма (водећи 

рачуна о економици образовања и стандардима и нормативима за ПВО), те сумирати 

налазе на нивоу образовне власти. 

П.1.3. Анализирати број и структуру стручног кадра  у јавним и приватним 

предшколским установама са аспеката: постојећих стандарда и норматива; повећања 

обухвата институционалним ПВО-м; значајног повећања учешћа дјеце у програмима у 

години пред полазак у школу. У анализу уврстити и број незапосленог стручног кадра 

тражених профила.  

П.1.4. Успоставити и стално ажурирати базу података сачињену по Eurostat - овој 

методологији о свој дјеци старости од 0 до 6 година, статистички их разврставајући: по 

годинама (од 0 до 3 године; од 3 до 5 година; дјеца у години пред полазак у школу), 

полу, социјалном статусу и мјесту становања. Све те податке прикупити и за дјецу која 

немају јединствени матични број и уврстити их у базу података као сталну категорију. 

П.1.5. Иницирати нове критеријуме за финансијску партиципацију родитеља/ 

старатеља дјеце у јаслицама и вртићима на основу социо-економског статуса, са 

аспекта потребе повећања обухвата дјеце  институционалним ПВО-м. 

П.1.6. На основу урађених анализа, сачинити план повећања обухвата ПВО-м за 

период 2017-2021. године дјеце од 0 до 3 године, дјеце од 3 до 5 година и дјеце у 

години пред полазак у школу, узимајући у обзир све потребне елементе: финансијска 

средства, инфраструктуру, стручни кадар, опрему, превоз дјеце, итд. 

П.1.7. Обезбиједити средства у буџетима ентитета, кантона и локалних заједница 

за интензивније повећање обухвата предшколским програмима дјеце у години пред 

полазак у школу и цјеловитим развојним програмом, посебно дјеце из социјално 

угрожених породица, руралних и сиромашних средина. 

П.1.8. Доградити, адаптирати, реконструисати и опремити већ постојеће објекте и 

просторе и изградити нове објекте за ПВО (посебно у великим градовима, руралним 

и разуђеним срединама). 

П.1.9. Обезбјеђивати провођење плана из тачке 1.6. као минималног оквира 

повећања обухвата ПВО-м у цијелом планском периоду. 

 

 

7.2. ПАКЕТ АКТИВНОСТИ  2- ОБЕЗБИЈЕДИТИ  КВАЛИТЕТ 

ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА 

 

П.2.1. Дефинисати исходе учења и развоја у ПВО. 
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П.2.2. Унаприједити Заједничку језгру цјеловитих развојних програма за рад у 

предшколским установама на основу исхода учења и развоја у ПВО-у. 

П.2.3. Сачинити споразум о унапређеној Заједничкој језгри цјеловитих развојних 

програма за рад у предшколским установама. 

П.2.4. Израдити нове/ унаприједити постојеће програме ПВО-а на основу исхода 

учења и развоја и унапређене Заједничке језгре. 

П.2.5. Анализирати иницијално образовање васпитача на основу проведеног 

емпиријског истраживања, мишљења научника и практичара, те на основу тога 

израдити правце за модернизацију иницијалног образовања васпитача. 

П.2.6. Урадити евалуацију и ревизију „Стандарда квалитета рада васпитача, 

педагога и директора у предшколском васпитању и образовању“ и израдити 

стандарде квалитета рада и осталих стручних сурадника.  

П.2.7. Израдити моделе евалуације и самоевалуације рада предшколских установа.  

П.2.8. Унаприједити компетенције васпитача и стручних сарадника за сарадњу са 

родитељима и јачање родитељских компетенција. 

П.2.9. Иницирати измјену прописа на основу којих се отварају играонице, како би 

се образовним властима дала надлежност у оцјени испуњавања услова за отварање 

играонице и у погледу надгледања њиховог рада. 

П.2.10. Развити модуле за стручно усавршавање, развој компетенција и 

професионални развој васпитача, стручних сурадника и менаџмента у ПВО-у. 

П.2.11. Промовисати и подстицати  научна истраживања теорије и праксе у 

области раног дјетињства и ПВО-а.  

 

7.3. ПАКЕТ АКТИВНОСТИ 3- ОБЕЗБИЈЕДИТИ  РЕДОВНО  ФИНАНЦИРАЊЕ 

 

П.3.1. Обезбједити законске претпоставке за увођење  ПВО-а у буџете ентитета, 

кантона, Брчко дистрикта Босне и Херцеговине  и локалних заједница у статусу 

сталног буџетског корисника. При томе издвојити намјенску ставку (буџетску линију) 

за финансирање ПВО-а у години пред полазак у школу, те намјенску ставку за 

(су)финансирање повећања обухвата дјеце од 0 до 5 година. 

П.3.2. Уједначити материјални статус стручног особља које проводи предшколски 

програм у години пред полазак у школу са материјалним статусом стручног 

особља у основном  образовању. 

П.3.3. Обезбиједити законске претпоставке за успостављање јавно-приватног 

партнерства у области ПВО-а. 
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П.3.4.  Обезбиједити средства међународних организација, фондова ЕУ и средства 

донатора, те их  усмјерити у област ПВО-а. 

П.3.5. Умањити висину мјесечне уплате коју родитељ/ старатељ плаћа за 

цјеловити развојни програм за дијете у години пред полазак у школу за износ који 

је намјенски издвојен  за финансирање програма у години пред полазак у школу.  

 

7.4. ПАКЕТ АКТИВНОСТИ  4- ОЈАЧАТИ ИНКЛУЗИЈУ 

 

П.4.1. Обезбиједити приступ и техничка прилагођавања простора предшколских 

установа, те помагала за дјецу са тјелесним потешкоћама, како би се отклониле 

грађевинско- архитектонске баријере.  

П.4.2. Побољшати иницијално образовање и цјеложивотно учење васпитача и 

стручних сурадника у области раног препознавања и интервенције код потешкоћа 

и одступања у развоју дјеце.  

П.4.3. Користити постојеће стандардизоване и развијати нове примјерене 

инструменте   за праћење, процјену и документовање развоја дјеце од 0 до 6 година 

живота.  

П.4.4. Развити концепт додатних капацитета у предшколским установама за 

пружање стручне подршке за препознавање и рану интервенцију код дјеце са 

посебним потребама (нпр. сензорномоторна соба, ресурсна соба/ центар, програми за 

надарену дјецу, итд.). 

П.4.5. Диверсификовати програме ПВО-а за дјецу у руралним и разуђеним 

срединама која немају могућност похађања цјеловитих развојних програма 

(мобилни тимови, вријеме реализације, итд.). 

П.4.6. Систематски повећавати обухват цјеловитим развојним програмима дјеце 

из сиромашних породица, породици у ризику, дјеце незапослених родитеља, дјеце 

Рома, дјеце без родитељског старања, и сл. 

П.4.7. Унаприједити педагошке стандарде и нормативе за ПВО, посебно у погледу 

броја васпитача, броја и профила стручних сарадника  и бројности васпитне групе 

у којој се налазе дјеца са потешкоћама у развоју, водећи рачуна о врсти 

потешкоћа. 

П.4.8. Створити претпоставке за ангажовање асистената у васпитно- образовном 

раду у предшколским установама.  

7.5. ПАКЕТ АКТИВНОСТИ  5 -  СЕНЗИБИЛИЗОВАТИ ДРУШТВО 
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П.5.1. Иницирати израду и потписивање протокола о сарадњи предшколских 

установа, здравствених  и установа социјалне заштите на нивоу локалне заједнице 

у циљу осигурања доступног и квалитетног ПВО-а за сву дјецу. 

П.5.2. На нивоу локалне заједнице развијати и реализовати програме (предавања, 

радионице, дани отворених врата, приредбе, изложбе, уличне акције и сл.) о значају 

ПВО-а за различите циљне групе (медији, родитељи, будући родитељи, млади људи, 

труднице, итд). 

П.5.3. Успоставити сталну сарадњу између предшколских установа и  локалних и 

других медија ради промоције примјера добрих пракси и успјеха у раду 

предшколских установа. 

П.5.4. Периодично организовати промотивне кампање о значају ПВО-а 

намијењене циљним групама – члановима општинских савјета, политичким 

странкама, пословним субјектима, медијима итд. 

П.5.5. Развити брошуре и мултимедијалне садржаје популарног типа о  

психофизичким карактеристикама развоја дјетета од 0 до 6 година и исходима 

развоја и на тему  зашто је важно  уписати дијете у вртић. 
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8. Индикатори, носиоци активности и период имплементације пакетâ активности 

 

Активност Индикатор Носитељи Период 

ПАКЕТ АКТИВНОСТИ 1- ПОВЕЋАТИ ОБУХВАТ 

П.1.1. Усвојена анализа са закључцима  Надлежна министарства  образовања и оснивачи 

предшколских установа у сарадњи са локалним 

заједницама 

 

Почетак 2017. године 

 

П.1.2. Усвојена анализа са закључцима Надлежна министарства образовања и локалне заједнице Почетак 2017. године 

  

П.1.3. Усвојена анализа са закључцима Надлежна министарства образовања, предшколске 

установе, локалне заједнице, заводи за запошљавање 

Почетак 2017. године 

П.1.4. Успостављена функционална  база 

података 

Надлежна министарства образовања и заводи за 

статистику у сарадњи са министарствима социјалне 

заштите и здравства, те службама локалне заједнице и 

другим надлежним органима и институцијама 

Почетак 2017. године 

П.1.5. Прихваћена иницијатива и 

израђени нови критеријуми 

Надлежна министарства образовања и министарства 

социјалне заштите у сарадњи са оснивачима и локалном 

заједницом 

Почетак 2017. године 

П.1.6. План усвојен Надлежна министарства образовања у сарадњи са 

министарствима социјалне заштите и здравства и 

одговарајућим службама локалних заједница 

Други квартал 2017. 

године 



23 

 

П.1.7. Обезбјеђивања буџетска средства Владе, посебно надлежна министарства образовања, 

министарства социјалне заштите и здравства у сарадњи са 

локалном заједницом 

Континуирано од 2017. 

године 

 

П.1.8. Број објеката/ простора Локалне заједнице у сарадњи са надлежним 

министарствима образовања и оснивачима предшколских 

установа 

Континуирано 

П.1.9. Повећање обухвата дјеце од 0 до 6 

година, посебно у години пред 

полазак у школу 

Владе, а посебно надлежна министарства образовања, 

министарства социјалне заштите и здравства у сарадњи са 

одговарајућим службама локалне заједнице 

Континуирано од 2017. 

до 2021. године 

ПАКЕТ АКТИВНОСТИ  2- ОБЕЗБИЈЕДИТИ КВАЛИТЕТ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА 

П.2.1. Усвојени исходи учења и развоја АПОСО у сарадњи са надлежним министарствима 

образовања, педагошким заводима/ заводом за школство/ 

педагошком институцијом, представницима академске 

заједнице из мериторних  научних области и 

представницима  јавних и приватних предшколских 

установа 

Почетак 2018. године 

П.2.2. Унапријеђена Заједничка језгра 

усвојена 

АПОСО у сарадњи са надлежним министарствима 

образовања, педагошким заводима/ заводом за школство/ 

педагошком институцијом, представницима академске 

заједнице из мериторних научних области и 

представницима јавних и приватних предшколских 

установа 

Крај 2018. године  

 

П.2.3. Усвојен споразум о Заједничкој 

језгри 

Министарство цивилних послова и  надлежна 

министарства образовања 

Други квартал 2019. 

године 
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П.2.4.  Израђени нови/унапријеђени 

постојећи програми усклађени са 

унапријеђеном Заједничком 

језгром цјеловитих развојних 

програма 

Педагошки заводи/ завод за школство/ педагошка 

институција и надлежна министарства образовања у 

сарадњи са  академском заједницом и предшколским 

установама и АПОСО-ом 

Континуирано од 2018. 

године 

П.2.5. Израђена анализа и смјернице Надлежна министарства образовања у сарадњи са 

педагошким заводима/ заводом за школство/ педагошком 

институцијом, одговарајућим високошколским 

установама, АПОСО-ом и представницима јавних и 

приватних предшколских установа 

Други квартал 2018. 

године 

 

П.2.6. Израђени документи АПОСО у сарадњи са надлежним министарствима 

образовања, педагошким заводима/ заводом за школство/ 

педагошком институцијом и академском заједницом 

Почетак 2017. године 

П.2.7. Израђени модели  евалуације и 

самоевалуације 

АПОСО у сарадњи са надлежним министарствима 

образовања и педагошким заводима/ заводом за 

школство/ педагошком институцијом 

Крај 2019. године 

 

П.2.8. Број активности из тог подручја у 

извјештајима о раду 

предшколских установа 

Предшколске установе, педагошки заводи/ завод за 

школство/ педагошка институција и надлежна 

министарства образовања 

Континуирано 

 

П.2.9. Измијењени прописи о отварању и 

раду играоница 

Надлежна министарства образовања Почетак 2018. године 

П.2.10. Израђени и имплементирани 

модули 

Педагошки заводи/ завод за школство/ педагошка 

институција, надлежна министарства образовања и 

предшколске установе у сарадњи са АПОСО-ом, 

адекватним високошколским установама и 

представницима јавних и приватних предшколских 

установа 

Континуирано од 2018. 

године  
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П.2.11. Број финансијски подржаних и 

публикованих 

научноистраживачких радова из те 

области 

Предшколске установе, надлежна министарства 

образовања и науке, Министарство цивилних послова и 

академска заједница 

Континуирано 

ПАКЕТ АКТИВНОСТИ 3- ОБЕЗБИЈЕДИТИ  РЕДОВНО  ФИНАНСИРАЊЕ 

П.3.1. Обезбјеђивање законске 

претпоставке и видљиво 

финансирање ПВО-а у буџетима 

ентитета, кантона, Брчко 

дистрикта и локалних заједница 

Владе, а посебно надлежна министарства образовања,  

министарства финанција, здравства и социјалне заштите у 

сарадњи  са локалном заједницом 

Први квартал 

2018.године 

П.3.2. Уједначен материјални статус Владе, надлежна министарства образовања и локалне 

заједнице 

Континуирано 

П.3.3. Обезбјеђивање законске 

претпоставке 

Владе и локалне заједнице у сарадњи са приватним 

сектором 

Крај 2018. године 

П.3.4. Повећање донаторских средстава 

за област ПВО-а 

Надлежна министарства образовања, Министарство 

цивилних послова, предшколске установе 

Континуирано 

П.3.5. Умањена висина мјесечних уплата 

родитеља/ старатеља 

Надлежна министарства образовања, предшколске 

установе и оснивачи предшколских установа 

Трећи  квартал 2017. 

године 

 

ПАКЕТ АКТИВНОСТИ  4- ОЈАЧАТИ ИНКЛУЗИЈУ 
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П.4.1. Број објеката у којима је извршено 

прилагођавање и број набављених 

помагала 

Оснивачи предшколских установа у сарадњи са 

министарствима здравства, социјалне заштите и 

надлежним министарствима образовања 

Континуирано од  

2018. године 

П.4.2. Број иновираних наставних 

планова и програма адекватних 

студија и број одговарајућих 

модула и програма стручног 

усавршавања 

Одговарајуће високошколске установе, педагошки/заводи 

за школство/ педагошка институција и оснивачи 

предшколских установа 

Континуирано од 2018. 

године 

 

П.4.3. Број инструмената и број 

предшколских установа које их 

употребљавају 

Надлежна министарства образовања  и предшколске 

установе,  педагошки/ заводи за школство/ педагошка 

институција и академска заједница 

Континуирано од 2018. 

године 

П.4.4. Број предшколских установа које 

пружају стручну подршку дјеци са 

посебним потребама 

Оснивачи предшколских установа, предшколске 

установе, надлежна министарства образовања, 

министарства здравства и социјалне заштите 

Крај 2020. године 

П.4.5. Постотак обухвата дјеце ПВО-м из 

циљане групе 

Предшколске установе, оснивачи предшколских установа 

и надлежна министарства образовања 

Почетак 2018. године 

 

П.4.6. Број обухваћене дјеце Надлежна министарства образовања, министарства 

социјалне заштите и здравства, оснивачи предшколских 

установа и предшколске установе 

Континуирано од 2018. 

године 

П.4.7. Унапријеђени и имплементирани 

педагошки стандарди и нормативи 

за ПВО 

Надлежна министарства образовања и министарства 

здравства и педагошки/ заводи за школство/ педагошка 

институција, оснивачи предшколских установа и АПОСО 

Задњи квартал 2018. 

године 

 

П.4.8. Донесени правилници којима се 

регулише ангажовање асистената 

у предшколским установама и 

број ангажованих  асистената  

Надлежна министарства образовања, педагошки/ заводи 

за школство/ педагошка институција и оснивачи 

предшколских установа 

Континуирано од 2017.  

године 
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ПАКЕТ АКТИВНОСТИ  5-  СЕНЗИБИЛИЗОВАТИ ДРУШТВО 

П.5.1. Број потписаних и јавно 

промовисаних протокола о 

сарадњи 

Оснивачи предшколских установа,локалне заједнице и  

предшколске установе  

Континуирано 

П.5.2. Број реализованих програма Предшколске установе, педагошки заводи/ заводи за 

школство/ педагошка институција, локалне заједнице, 

надлежна министарства образовања 

Континуирано 

П.5.3. Број објављених прилога у 

медијима 

Предшколске установе и њихови оснивачи Континуирано 

П.5.4. Број организованих активности Надлежна министарства образовања и локална заједница 

у сарадњи са НВО- има и предшколским  установама 

Континуирано 

П.5.5. Број, врста и домет објављених и 

дистрибуираних садржаја 

Министарство цивилних послова и АПОСО у сарадњи са 

УНИЦЕФ-ом у Босни и Херцеговини 

 

Континуирано од 2017. 

године 
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9. Мониторинг 

 

Надгледање провођења властитих  стратешких  планова и програма јачања ПВО-а, 

базираних на принципима и циљевима ове платформе, врше надлежне образовне власти 

и једном годишње своје извјештаје достављају Министарству цивилних послова Босне 

и Херцеговине које прави збирну информацију за Савјет министара Босне и 

Херцеговине. 
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Чланови Радне групе за израду документа: 

1. Дариа Дуиловић, Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине 

2. Елма Исановић, Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине  

3. Хашима Ћурак, Агенција за предшколско, основно и средње образовање 

(АПОСО) 

4. Мирна Никшић, Федерално министарство образовања и науке 

5. Мара Маткић, Влада Брчко дистрикта Босне и Херцеговине 

6. Наташа Цвијановић, Министарство просвјете и културе Републике Српске 

7. Зорица Гарача, Министарство просвјете и културе Републике Српске 

8. Сњежана Кљајић, Министарство просвјете и културе Републике Српске 

9. Наира Јусуфовић, Министарство за образовање, науку, културу и спорт Зеничко- 

добојског кантона 

10. Ивица Аугустиновић, Министарство образовања, науке, културе и спорта 

Средњобосанског кантона  

Додатни чланови у савјетодавној функцији:  

1. Марина Зеленичић, Завод за школство Мостар  

2. Исмета Брајловић, Просвјетно- педагошки завод Кантона Сарајево 

3. Стака Николић, Републички педагошки завод 

4. Љубинка Драгојевић, Градска управа града Бања Лука 

5. Сенада Садовић, Градска управа Мостар 

6. Лана Радић, Градска управа Мостар  

7. Зејна Авдић, Министарство финансија Кантона Сарајево  

8. Алма Полић, ЈУ за предшколско васпитање и образовање „Наше дијете“ Тузла  

9. Недељка Сашић, Министарство просвјете и културе Републике Српске 

10. Јан Пеетерс, Универзитет Гхент Белгија  
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