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Извори података 

Приликом израде Елабората и Одлуке о мрежи јавних предшколских установа 

коришћени су подаци и документација: Предшколске установе „Ласта“, подаци 

Дома здравља Голубац, подаци Центра за социјални рад за општине Велико 

Градиште и Голубац као и статистички подаци Републичког Завода за статистику, 

Пописа становништва 2011. године, Уредба о утврђивању јединствене листе 

развијености региона и јединице локалне самоуправе за 2014. годину као и други 

релевантни документи. 

 

1. ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПШТИНЕ Голубац 

1.1. Географске карактеристике општине Голубац 

 

          Општина Голубац смештена је у један од најлепших крајева Балкана - у 

Браничевском округу, на североистоку Републике Србије на месту где је Дунав 

најшири.  

          Општина Голубац се налази на десној обали Дунава, који протиче у 

дужини од 52 километра кроз територију општине и чини природну границу  

Србије са Румунијом. Битна особина општинског географског положаја је та да 

се налази на граници два геопростора, низијског (ободни део Панонске 

низије) и Карпатског, планинског система. Општинске географске координате 

су: 440 39’ северне географске ширине и 210 38’ источне географске дужине.  

 

Табела број 1: територија и становништво округа/опшине/републике 

 Површина         

(км2) 

Становништво  

2002 

Становништво 

2011 

Становништво 

раст/пад 2002-

2011 

Раст/пад 

становништва 

1991 – 2006 

(%) 

Браничевски 3,865 246,011 183,625 -62,386 -25.36% 

Голубац 368 12,075 8,331 -3,744 -31.01% 

Србија 88,361 7,893,125 7,186,862 -706,263 -8.95% 



Сама општина састоји се од једног урбаног насеља - Голупца и 23 сеоска 

насеља и то: 

1.      Барич, 

2.      Бикиње, 

3.      Браничево, 

4.      Брњица, 

5.      Винци, 

6.      Војилово, 

7.      Двориште, 

8.      Добра, 

9.      Доња 

Крушевица, 

10. Душманић, 

11. Житковица, 

12. Клење, 

13. Кривача, 

14. Кудреш, 

15. Малешево, 

16. Миљевић, 

17. Мрчковац, 

18. Поникве, 

19. Радошевац, 

20. Сладинац, 

21. Снеготин, 

22. Усије и 

23. Шувајић. 

 Општину одликује релативна удаљеност, али добра саобраћајна повезаност 

појединих насеља од Голупца као центра општине. У складу са наведеним, 

Голупцу најдаље насеље је село Добра које је удаљено од Голупца 23 километара. 

Сеоски центри у општини представљају насеље Браничево и Клење којима 

гравитирају околна сеоска насеља. 

 

Табела бр. 2 - Атари насеља у општини Голубац 

Насеље 
Површина катастарске 

општине (у хектарима) 
Насеље 

Површина катастарске 

општине (у хектарима) 

Голубац 4174.2 Клење 796.2 

Барич 1048.8 Кривача 1587.7 

Бикиње 556.2 Кудреш 666 

Браничево 1350.9 Малешево 527.6 

Брњица 2611.2 Миљевић 740.3 

Винци 825.2 Мрчковац 720 

Војилово 629.4 Поникве 291.7 

Двориште 1558.8 Радошевац 430.2 

Добра 13539 Сладинац 383.2 

Доња Крушевица 526.7 Снеготин 1513.5 

Душманић 445.7 Усије 680 

Житковица 502 Шувајић 579.8 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87_(%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%86)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%9A%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%86)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%9A%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%86)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5_(%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%86)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0_(%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%86)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%9A%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%9A%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%9A%D0%B5_(%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%86)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0_(%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%86)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%88
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%86)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B5_(%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%86)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86_(%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%86)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%98%D0%B8%D1%9B


1.2. Демографске карактеристике општине Голубац 

   Према попису становништва из 2011. године општина Голубац има 8.331 

становника који живе у 2.801 домаћинству. На 1км 2 просечно долази 22 

становника. Од укупно 8.331 становника који живе на територији општине 

Голубац 51,3 % чини женска популација, а 48,7 % су мушкарци. На територији 

општине Голубац према попису из 2011. године већинско становништво је 

српске националности (7.576 становника или 90,94 %). По статистичким 

подацима прикупљеним са последњег пописа становништва 2011. године, 

општина Голубац има негативан природни прираштај од - 18. 

 У периоду од 1991. до 2011. године број становника смањио се за 4.182. 

Општина Голубац има укупно 23 рурална насеља у којима укупно живи 6.678 

становника, а у самом градском насељу Голубац живи 1.659 становника. 

 

Графикон 1: Структура становништва у општини од 1981. до 2011. године 
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Према попису из 2011. године, у општини Голубац постојало је укупно 

1430 породица са децом, од чега је 710 породица са једним дететом, 613 

породица са двоје деце, 90 породица са троје деце, 15 породица са четворо 

деце и 2 породице са 5 или више деце.  

 
 

Табела број 3: Структура породице у општини Голубац по попису 2011. године  

 

 

 
Општина Голубац, супротно актуелном стању на Републичком нивоу, 

бележи позитиван тренд раста наталитета из године у годину.  

Тако је, према подацима локалне самоуправе:  

 - у 2016. години у општини рођено укупно 40 деце;  

 - у 2017. години рођено укупно 53 деце;  

 - у 2018. години рођено укупно 63 деце;  

 - у 2019. години рођено укупно 79 деце.  

 

 

 

Породице према величини Број породица Број деце према величини породице 

Породице са једним дететом 710 710 

Породице са двоје деце 613 1226 

Породице са троје деце 90 270 

Породице са четворо деце 15 60 

Породице са петоро или више 

деце 
2 11 

Укупно 1430 2227 



Графикон 2: Кретање броја рођења у општини за период 2016-2019. године 
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 Овакав тренд раста стопе наталитета резултат је добре популационе 

политике општине, а истоме је у великој мери допринела и проширена 

социјална подршка коју општина пружа породицама са троје и више деце.  

 Према подацима прикупљеним из Дома здравља Голубац на 

територији Општине Голубац у 2018. години живело је 298 деце, од рођења 

до 6,5 година. Број деце узраста до 3 године био је 148, број деце узраста 3-

5,5 - 118. Укупно деце која похађају ППП узраста од 5,5-6,5 година је 32. 

Графикон 3: Структура деце предшколског узраста за 2018. годину  
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1.3. Стање привреде и туризма - перспектива економског развоја општине 

Голубац 

По површини и броју становника општина Голубац спада у ред мањих општина 

у Србији. По економској развијености општина спада у ред економски неразвијених 

општина и потпада под категорију изразито недовољно развијених општина, са 

недовољним степеном развијености који је испод 60% од републичког просека у 

смислу члана 3. став 4 тачка 13 Уредбе о утврђивању јединствене листе развијености 

региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину (Сл. гласник РС бр. 104/2014 

од 1. октобра 2014. године). 

Према попису становништва из 2011. године, на подручју општине Голубац од 

укупно 2777 економски активних становника, занимање је обављало 2265 људи. Према 

попису становништва из 2011. године, становници општине делатност рада обављали 

су у пољопривреди, шумарству или рибарству (639), прерађивачкој индустрији. 

трговини (264), грађевинарству (125), услугама смештаја и хране (93), рударству (67), 

саобраћају и складиштењу (61), снабдевањем водом (45), снабдевању електричном 

енергијом (17) и информисању и комуникацијама (7). Надаље, по попису постојала су 

93 становника која су средства за живот остваривала уз помоћ социјалних примања. 

На пошручју општине 2019. године постојало је 65 привредних друштава и 340 

регистрованих активних предузетника. Регистровано је 1399 пољопривредних 

газдинстава 

 На територији општине Голубац је, од пописа становништва 2011. године 

туризам и угоститељство као грана привреде стекао значајан положај у изворима 

прихода општине и њеног становништва. Број пружалаца смештаја и угоститељских 

услуга је нагло порастао. Такође, на подручју општине отворене су фабрике 

конфекције и прерађивачке индустрије што је допринело још већем привредном 

развоју општине. Најзначајнији туристички потенцијали општине су тврђава Голубачи 

град, манастир Тумани и река Дунав. Доброј основи за даљи туристички развој 

доприносе добра путна инфраструктура и повезаност са остатком земљр и суседним 

земљама, повољан географски положај и богато културно-историјско наслеђе.  

Основни правци развоја привреде на територији општине Голубац базирају се 

на искоришћавању природних богатстава и културних добара, пре свега на даљем 

развоју туризма, развоју пољопривреде (воћарства и сточарства), конфекцијске 

индустрије и искоришћавању обновљивих извора енергије. Такође даљи привредни 

просперитет се базира и на даљем развоју радно интензивних грана индустрије, пре 

свега из области текстилне, као и даљем развоју осталих услужних делатности. 

 

 



1.4. Локална традиција и установе културе, уметности и спорта 

Општина је оснивач више јавних служби:  јавних предузећа, јавног 

комуналног предузећа "Дунав", Предшколске установе ,,Ласта'', Народне 

библиотеке "Вељко Дугошевић", Центра за социјални рад и Туристичке 

организације Голубац.  

У општини је актиелан рад Спортског савеза општине и различитих 

спортских клубова који делују под његовим окриљем, Црвеног крста, удружења 

пензионера, црквених заједница и бројних других организација.  

Годишње се на територији општине одвија неколико културних, 

спортских и привредно-туристичких манифестација са вишегодишњом 

традицијом, од којих су најзначајнији "Дани Дунава", "Голубачки котлић", 

такмичење у једрењу, "Фестивал историјског филма, дан Младих и многе друге.  

2. УСТАНОВЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА  

2.1 Историјски осврт на развој предшколског васпитања у општини 

Голубац 

          Делатност предшколског васпитања и образовања на подрућју 

општине Голубац обавља се у једној јавној предшколској установи - 

Предшколској установи “Ласта”. Установа обавља и делатност којом се 

обезбеђује исхрана, нега, превентивно-здравствена и социјална заштита 

деце предшколског узраста. 

          Предшколска установа почела је са радом у марту 1983. године са 

једном предшколском групом и три запослена радника. Од септембра исте 

године са радом је почела и једна мешовита група деце узраста од 3-5,5 

година. Већ наредне године организоване су предшколске групе у селима 

Кудреш, Браничево, Шувајић, Клење. До 1988. године деца из свих  села 

Општине била су обухваћена трочасовним програмом. Због 

рационализације друштвених делатности од 01.01.1989. године установа је  

припојена Основној школи “Бранко Радичевић” Голубац у чијем саставу је 

била све до 31.12.1997. године. По налогу надлежног министарства поново 

је основана као самостална установа почев од 01.01.1998. године са једном 

мешовитом васпитном групом целодневног боравка и једном 

предшколском групом.                



 Објекат у коме се налази седиште установе је изграђен од стране 

општине Голубац 1980. године, а пуштена у рад по техничком пријему 

1982. године. Дограђен је и проширен део објекта 2001. године доградњом 

прилагођеног монтажног објекта Р 84 m2. У том периоду основана је и 

мешовита јаслена група за децу од 1-3 године. Дограђени део је срушен 

након великих оштећења изазваних поплавом која је погодила Голубац 

дана 24.05.2015. године. Након тога, изграђен је нови објекат на истом 

месту. Објекат је већи, изграђен од чврстог материјала, са играоницом у 

поткровљу. 

          Данас Предшколска установа остварује васпитно – образовни процес у 

оба објекта, која су наменска, где је стање опремљености веома добро. 

Прилагођен је предшколском узрасту и опремљен одговарајућим 

намештајем, играчкама, дидактичким материјалом, аудио-визуелним 

средствима, мултимедијом.   

Објекат Установе површине 409,91 m2 налази се на самој обали 

Дунава, у непосредној близини ОШ ''Бранко Радичевић'' и то је једина 

предшколска установа на територији Општине Голубац. Двориште се 

простире на 20 ари и омогућује игру и живљење на отвореном.  

 Припремни предшкоски програм, за децу узраста од 5,5-7 година 

остваривао се у склопу Предшколске установе “Ласта”, као и у склопу 

основних школа “Бранко Радичевић” Голубац, “Вељко Дугошевић” 

Браничево и у њиховим издвојеним одељењима, као и у објектима 

издвојених одељења у насељима Клење и Миљевић у склопу Основне 

школе “Милутин Миланковић” Раброво. Објекти Основних школа и 

њихових издвојених одељења у којима се одвија предшколски припремни 

програм на територији општине по површини и опремљености 

задовољавају услове да се у истима програм спроводи, сразмерно са бројем 

деце и потребама деце и родитеља. 

 

 

 

 



2.2 Приказ мреже јавних предшколских установа 

  На територији општине Голубац постоји једна предшколска установа, која 

послује у једном објекту у насељу.  

Табела 4: Број деце у предшколском програму током 2019. године 

Назив објекта Адреса Број деце у 2019. години 

ПУ „Ласта“ Голубац 75 

О.Ш. “Бранко Радичевић“ Издвојена одељења 10 

О.Ш. “Вељко Дугошевић” Браничево 8 

Издвојено одељење О.Ш. Милутин 

Миланковић 
Клење 4 

Издвојено одељење О.Ш. Милутин 

Миланковић  Миљевић 
Миљевић 1 

УКУПНО 98 

(Број деце у установи склон је изменама, због исписивања и накнадног уписивања деце) 

 

2.3 Просторни распоред и удаљеност објеката  

 Објекти су равномерно распоређени на територији општине. Објекат „Ласта“ 

углавном похађају деца из Голупца и Голупцу околних насеља, објекат Основне 

школе “Вељко Дугошевић” Браничево похађају деца из Браничева и околних 

насеља, објекте издвојених одељења Основне школе “Милутин Миланковић” у 

Клењу и Миљевићу похађају деца ових насеља и насеља Мрчковац, Душманић и 

Зеленик, док објекте издвојених одељења Основне  школе “Бранко Радичевић” 

Голубац у насељима Добра, Кривача, Брњица и Кудреш, похађају деца из 

истоимених и околних насеља. Међусобна удаљеност између објеката је не већа од 

5км. 

 

 



2.4 Уписна подручја 

 У предшколској установи „Ласта“, обзиром да иста поседује довољне 

техничке, просторне и кадровске капацитете, уписују се деца узраста 1-5,5 година 

са подручја читаве Општине. У предшколску установу “Ласта” уписују се деца која 

похађају припремни предшколски програм са подручја насеља Голубац и Голупцу 

околних насеља. 

 У објекте Основне школе “Вељко Дугошевић”, Браничево уписују се деца 

која похађају припремни предшколски програм са подручја насеља Браничево и 

Браничеву околних насеља. 

 У објекте издвојених одељења Основне школе “Милутин Миланковић” 

Раброво у Миљевићу и Клењу, уписују се деца која похађају припремни 

предшколски програм са подрућја насеља Миљевић, Клење, Зеленик, Душманић и 

Мрч 

2.5 Просторни и кадровски капацитети установа  

 

 Предшколска установа одвија се, првенствено у објекту Предшколске 

установе “Ласта” Голубац. Објекат у коме се одвија предшколска настава 

површине је 347м2 са још једним објектом површине 126м2. Двориште 

предшколске установе површине је 20 ари. Установа поседује довољне кадровске 

капацитете за обухват све деце у предшколски програм и великог броја деце у 

припремни предшколски програм. 

 

Слика број 1: Објекат Предшколске установе “Ласта” Голубац 

 

 



 Објекат Основне школе “Вељко Дугошевић” Браничево, као просторије 

намењене реализацији припремног предшколског програма поседује једну 

учионицу површине 50м2 и једну просторију за игру површине 30м2, заједно са 

издвојеном ђачком кухињом. Установа поседује довољне кадровске капацитете за 

спровођење припремног предшколског програма. 

Слика број 2: Објекат Основне школе “Вељко Дугошевић” Браничево 

 

 Објекат издвојеног одељења Основне школе “Милутин Миланковић” 

Раброво, у Миљевићу површине је 112м2 и располаже једном просторијом за 

припремни предшколски програм. Установа поседује довољне кадровске 

капацитете за спровођење припремног предшколског програма. 

Слика број 3: Објекат издвојеног одељења Основне школе “Милутин Миланковић” 

Раброво у Миљевићу 

 



 Објекат издвојеног одељења Основне школе “Милутин Миланковић” 

Раброво, у Клењу располаже просторијама за одвијање припремног предшколког 

програма, и укупне је површине 302,8м2. Уз објекат се налази асфалтирано 

двориште површине 37 ари. Установа поседује довољне кадровске капацитете за 

спровођење припремног предшколског програма. 

Слика број 4: Објекат издвојеног одељења Основне школе “Милутин Миланковић” 

Раброво у Клењу 

 

 Подручна одељења Основне школе “Бранко Радичевић”  Голубац у насељима 

Кривача, Добра, Брњица и Кудреш, располажу просторијама у којима се може 

одвијати предшколски припремни програм. Установе поседују довољне кадровске 

капацитете за спровођење припремног предшколског програма. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ПЛАН РАЗВОЈА МРЕЖЕ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА  

3.1 Број рођене деце и број деце која похађају предшколску наставу и редован 

припремно предшколски програм 

 У наредној табели број 5. је приказан број рођене деце у периоду од 2016. године 

до 2019. године, док је у табели број 6. приказан број  деце која су током 2019. године 

похађала предшколску наставу и припремни предшколски програм по установама. 

Табела 5: Број рођене деце на подручју општине од 2016-2019. године 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табела број 6: Број деце која су похађала предшколску наставу и припремни предшколски 

програм 2019. године 

Установа Број деце која су похаћала 

предшколску наставу 

Број деце која су 

похађала припремни 

предшколски програм 

ПУ “Ласта” Голубац 10 65 

О.Ш. “Вељко Дугошевић” 

Браничево 

8 / 

О.Ш. “Бранко Радичевић” 

Голубац 

10 / 

Одељење О.Ш. “Милутин 

Миланковић” Раброво у 

Клењу 

4 / 

Одељење О.Ш. “Милутин 

Миланковић” Раброво у 

Миљевићу 

1 / 

Година 

рођења 

Број рођене деце Година похађања 

редовног ппп-а 

2016. 40 2021/2022. 

2017. 53 2022/2023. 

2018. 63 2023/2024. 

2019. 79 2024/2025. 

2020. 80 2025/2026. 



Поређењем табела број 5 и 6 се може закључити да је од 2016. године број рођене 

деце на територији општине Голубац у порасту. Надаље, узевши у обзир чињеницу да 

Предшколска установа “Ласта” има довољно неискоришћених просторних капацитета за 

пријем евентуално повећаног броја деце у редшколски програм. Обзиром да Основне 

школе на територији општине поседују довољне просторне капацитете за пријем већег 

броја деце у редовни припремни предшколски програм, планира се да у будућности, у 

периоду од наредних пет година неће бити потребе за проширењем мреже предшколских 

установа на друге подручне јединице Основних школа и друге установе. 

 

5. ЗАКЉУЧАК 

 

5.1. Развој мреже јавних предшколских установа у наредних 5 година  

  Посматрајући ранији однос између броја рођене деце и броја предшколаца, 

можемо закључити да долази до пораста у броју рођене деце на територији општине и 

према пројекцији, број будућих предшколаца ће у наредном периоду расти.  

 Због задовољавајућег просторног капацитета, предшколска установа Ласта је у 

могућности да упише сву децу у предшколске програме за узрасте 0-5,5 година, те у 

установи  не постоји листа деце која су на чекању. Капацитети којима располажу Основне 

школе на територији општине у објектима својих седишта или издвојених одељења, у 

сарадњи са Предшколском установом “Ласта” Голубац, довољни су да се у наредних пет 

година несметано и без листа чекања организује припремни предшколски програм деце на 

територији општине. 


