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I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 

Обим основне делатности 

 

 Седиште Предшколске установе „Чика Јова Змај” налази се у Улици Саве 

Шумановића бр.1.  Београд.  

  У радној 2018/19. години,  Предшколску установу „Чика Јова Змај“, програмом 

васпитно-образовног рада и неге, обухваћено   је  5.725 деце , распоређене у  васпитне  

групе. 

На снази је Уредба о забрани запошљавања. Установа је добила Закључак, 

сагласност да запосли још 21 радно место од тога 11 са високом стручном спремом, 9 са 

вишом стручном спремом и 1 радно место са средњом стручном спремом.Конкурс је у 

току. 

 

Преглед броја васпитних група и уписане деце према облицима рада. 

 

 

Упис деце 

Упис деце у Предшколску установу врши Централна уписна комисија током целе 

године, у складу са могућностима.  

 

 

 

 

 

Рб Облик Број 

васпитних 

Група 

Број уписане 

деце 

1. Јасле  74 1262 

2. Вртић  160 3975 

3. Полудневни боравак четворочасовни облик 

припремног предшколског програма 

23 353 

4. Болничка група 3 64 

5. Полудневни програми  ВБГ3 3 71 

 УКУПНО 263 5725 



 
II ЉУДСКИ РЕСУРСИ И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

 У Установи је у радној 2018/2019. години на реализацији послова из области 

делатности коју обављамо ангажовано 832 радника од чега 570 на неoдређено,  16 

радника у статусу мировања и на неплаћеном одсуству, 246 радника на одређено. Стање 

је приказано на дан 09.09.2019.  

 Током године обезбедила сам средства за стручно усавршавање  запослених  у 

складу са Планом стручног усавршавања, кроз акредитоване програме, а у складу са 

приоритетним областима стручног усавршавања и подржала учешће запослених на 

стручним скуповима.  

Преглед броја радника на реализацији програма рада по радним местима у 

Установи за период 09. 2017 – 08.2018. године 

Р.б

р Послови и задаци 

Бр. радника у 

сталномрадномодн

осу 

Бр. 

радниканаодређеновр

еме 

Укупн

о 

1. Директор Установе 1  1 

2. Помоћник директора 

Установе 

1  1 

3. Секретар Установе 1  1 

4. Сарадник за правна 

питања и кадровске 

послове 

1  1 

5. Стручни сарадник-

педагог 

5 1 6 

6. Стручни сарадник-

психолог 

2 1 3 

7. Стручни сарадник-

логопед 

1 1 2 

8. Стручнисарадник – 

педагог за физичко 

васпитање 

1 1 2 

9. Сарадник-социјални 

радник 

2  2 



 
10. Координатор за 

културну и јавну 

делатност 

   

11. Сарадник за 

превентивну 

здравствену заштиту 

4  4 

12. Сарадник дијатет.-

нутрициониста 

3 1 4 

13. Дефектолог у болници 3  3 

14. Дефектолог у развојној 

групи 

   

15. Васпитач 254 98 352 

16. Медицинска сестра у 

групи 

133 38 171 

17. Сарадник-медицинска 

сестра на 

превентиви 

20 1 21 

18. Руководилац службе 

рачуноводства и 

аналитике 

1 1 2 

19. Ликвидатор 1  1 

20. Благајник 1  1 

21. Контиста 1  1 

22. Књиговођа 4 1 5 

23. Обрачунски радник 1  1 

24. Дипл економиста 1 2 3 

25. Референт за радне 

односе 

1  1 



 
26. Администр.технич.секр

етар 

   

27. Пословни секретар 3  3 

28. Референт за ППЗ    

29. Службеникзајавненабав

ке и 

сарадникзаправнапитањ

а 

   

30. Службеник за 

безбедност и здравље на 

раду 

2  2 

31. Руководилац тех. 

службе 

1  1 

32. Руководилац службе 

превоза и 

транспорта 

1  1 

33. Еко.фин. сарадник    

34. Технолог 1  1 

35. Мајстори 7  7 

36. Руковалац централног 

грејања 

1  1 

37. Магационер 2  2 

38. Помоћни магационер    

39. Економ 1 3 4 

40. Физички радник 4  4 

41. Кувар 12 7 19 

42. Пекар – посластичар    

43. Сервирка 40 19 59 



 
44. Спремачица 84 35 119 

45. Вешерка 6  6 

46. Возач 4 1 5 

47. Возач курир    

48. Уметнички аранжер    

49. Кројачица 1  1 

50. Домар    

51. Помоћни транс. радник 2  2 

52. Координатор    

53. Координатор    

54. Физички радник 

баштован 

1  1 

55. Мајстор за одржавање 

воз.пар. 

   

 УКУПН

О 

615 211 826 

 

Као директор Установе, посебну пажњу поклањам увођењу младих у посао. 

Именовала сам Тим  за  рад са менторима и приправницима који  системски и 

методолошки кроз планиране активности раде са менторима и приправницима у периоду 

увођења у посао. Рад тима пратим одлучивањем о именовању ментора приправницима и 

полагању испита приправника на нивоу установе.  

Сви запослени осигурани су током целе године по одредбама Посебног колективног 

уговора. 

Установа је помогла радницима  путем исплате солидарне новчане помоћи. 

 

III ПОСЛОВИ НА ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА И  РУКОВОЂЕЊА 

 У раднoj 2018/2019. години одржаване су седнице Управног одбора, Савета 

родитеља и Васпитно образовног већа. Одржано је 13 седница Управног одбора, одржано 

је 4 седнице Васпитно образовног већа, 1 седница Савета родитеља, одржано је 4  

састанка Педагошког колегијума. Редовно и континуирано сам на састанцима са 



 
сарадницима и стручним сарадницима иницирала и учествовала у припреми  Актива 

васпитача, Актива медицинских сестара васпитача, Актива медицинских сестара на 

превентиви, Актива стручних сардника и сарадника.  

Одржане су четири седнице васпитно-образовног већа са следећим Дневним редом: 

 Тема Реализовано 

1. 

- Разматрање Извештаја о раду Установе за радну 

2017/18. годину 

- Извештај о  реализацији плана самовредновања за 

радну 2017/18. годину 

- Разматрање Плана рада Установе за радну 2018/19. 

годину 

- Разматрање Предшколског програма за радну 

2018/19. годину 

10.09.2018. године 

2. 

Стручна тема „Артикулационе способности, 

фонолошка свесност и разумљивост говора код деце 

предшколског узраста“ 

17.04.2019. године 

 

3. Стручна тема: „Игре у природи, авантура стварања“ 
19.06.2019.  године 

 

                 У току радне 2018/19.године одржана су три Васпитно-образовна већа са 

наведеним темама. Васпитно-образовна већа су водили директор Установе, помоћник 

директора, са стручном службом и сарадницима. 

Током радне 2018/2019 године одржано је четири седница Колегијума преко којих сам 

информисала запослене и доносила одлуке о значајним дешавањима у Установи. 

 Учествовала сам у раду Актива за развојно планирање, Тима за самовредновање, 

Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања (у складу са 

бројем поднетих пријава и потребом за укључивањем директора), Тима за инклузивно 

образовање. У складу са новим Законом о осовама система васпитања и образовања у 

Установи је преименован Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања 

у Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и формиран 

је нови тим, Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе.  

 Непосредно и кроз редовна месечна извештавања сам пратила остваривање свих 

активности из васпитно образовног рада.  

 Од почетка радне 2018/2019. године у Установи је обављен редован 

инспекцијски надзор, ванредни и  контролни  надзор Просветне инспекције 4. Обављен 

је 2 надзора Инспекције рада, 6 надзора санитарне инспекције, 15 надзора комуналне 



 
инспекције, 22 противпожарних надзора, 0 грађевинске инспекције и 0 трговинскa 

инспекцијa.  

 Покренуто је  дисциплинских поступака против 8 запослених радника, за  једног 

радника је изречена дисциплинска мера – новчана казна. 

IV ПРОСТОР, ОПРЕМА И УСЛОВИ РАДА 

 

У радној 2018/19. години, Програм и План рада са децом реализује се у 32 радне 

јединице. 

 Преглед  наменски  грађених  објеката  за  децу: 

КДУ „Чика Јова Змај”  „1001 Радост” вртић 

„Чика Јова Змај“ 1 
„1001Радост” 

јаслице 

„Чика Јова Змај „2  КДУ „Шећерко” 

„Чика Јова Змај“  јаслице „Шећерко” вртић 

„Плави Чуперак” 
„Шећерко” 

јаслице 

„Зрнце” јаслице „Наша деца” 

КДУ „Брезе” „Цицибан” 

„Брезе” вртић КДУ „Мила Јевтовић” 

„Брезе” јаслице „Мила Јевтовић”вртић 

КДУ„Сестре Букумировић” 
„Мила Јевтовић” 

јаслице 

„Сестре Букумировић” вртић „Пинокио” 

„Сестре Букумировић” јаслице КДУ „Дизниленд” 

„Чика Андра” „Дизниленд” вртић 

„Чика Андра”1 „Дизниленд” јаслице 

„Чика Андра”2 „Петар Пан” 



 

 

 

Преглед  прилагођених  простора  за  рад  са  децoм 

 

„Жикица Јовановић” вртић КДУ „Васа Чарапић” 

„Ненад Парента” вртић 
„Васа Чарапић” 

вртић 

„Вивак” вртић „Васа Чарапић” јаслице 

„Дечја радост” јасле „Колибри” 

„Љиљан”јасле “Лептирић“ 

„Ђулићи” 

јасле 

„Звончица“ 

„Штрумфета“  

 

Васпитно образовни рад одвијао се и у  Ортопедско хируршкој болници Бањица 

где се реализује рад са децом на болничком лечењу.  

Четворочасовни припремни предшколски програм реализован је у постојећем 

просторном капацитету ПУ„Чика Јова Змај“, 3 групе,  а остале групе смештене су у 

просторијама при основним школама (14) адаптираним за реализацију четворочасовног 

ППП.     

Храна се припрема у оквиру две централне („Чика Јова Змај“„Сестре 

Букумировић“) и једне самосталне („Мала сирена“) кухиње. 

Установа има магацин хране у објекту Чика Јова Змај и магацини потрошног 

материјала који је у објекту Мала сирена,објекат Брезе,објекат Дечја радост. 

„Бисери” КДУ „Љоља” 

КДУ „1001 Радост” „Љоља” вртић 

КДУ „Невен” 
Љоља” 

јаслице 

„Невен” вртић КДУ „Радосно детињство” 

„Невен”јаслице „Мала сирена“ 



 
Возни парк, смештен је у економском делу дворишта објекта „Чика Јова Змај“.У 

претходном периоду рађен је велики сервис комби возила,пи капа.У току је велики 

сервис још једног комби возила.Урађена је спецификација и достављена Секретаријату 

где су исказане потребе за набавком још возила за доставу хране и потрошног материјала. 

Простори у којима деца бораве задовољавају потребе обима делатности и стандарде 

квалитета. Сви расположиви простори и собе, структуирани су и оплемењени уз 

уважавање педагошких и санитарних стандарда, што је омогућило реализацију васпитно 

- образовног рада. За организацију и реализацију васпитно-образовног рада користе се 

сви расположиви простори (радне собе, атријуми, холови, сале, терасе). 

 

 

V УЛАГАЊА У ПРОСТОР И ОПРЕМУ 

 

 У  радној 2018/19. године сви простори објеката у којима бораве деца, а према 

потребама делатности, стављени су у функцију обављања васпитно образовног рада 

уважавајући педагошке и санитарне стандарде. 

- У овом периоду, у складу са Финансијским планом Установе и акционим 

плановима  вршило се и редовно одржавање опреме за рад централних и 

дистрибутивних кухиња, сервисирање и одржавање опреме за рад централног 

грејања објеката, као  и  остале  опреме неопходне за функционисање свих 

процеса рада у Установи.  

- У складу са могућностима и према приоритетима обављaни су и молерско-

фарбарски радови у објектима Установе, дистрибутивним кухињама, поправка 

подова – хобловање и лакирање паркета  и постављање ламината. 

- Набављен је намештај за објекте Невен,Плави чуперак и Љоља.Овом набавком 

допуњене су потребе за намештајем у објектима Дизниленд,Лептирић и Мала 

сирена. 

- Набављена је технолошка опрема за приручне кухиње и урађена спецификација 

за потребе приручних и централних кухиња и достављена је Секретаријату за 

образовање и дечију заштиту. 

- Набављена је постељина 200 комплета путем донације и већа количина путем 

јавне набавке коју је радио Секретаријат за образовање и дечју заштиту, а на 

основу исказаних потрба. 

- Набављена су средства за остваривање васпитно образовног рада за школску 

2018/19 годину. 

- Набавка униформи-обућа за запослене  и за један број запослених и одећа. 

- Набављена је рачунарска опрема, штампачи и фотокопир апарат. 

- Замена столарије на објекту Дечја радост. 

- Набављено ново транспортно возило берлинго за превоз хране. 

- Извршено сервисирање против пожарне опреме у скаладу са законом.  

- Завршени су радови на текућем и инвестиционом одржавању „Лептирић“.  



 
 

 За ове набавке је закључен уговор, а остале су у поступку спровођења и биће по 

плану и програму реализоване до краја текуће године, и у 2019. години и  то набавка  

 

 

VI ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД 

 

 Реализација рада са децом остваривана је у складу са поштовањем принципа 

једнакости, правичности и доступности, уз поштовање најбољег интереса детета. 

 У циљу пружања подршке целовитом развоју деце васпитно образовни рад у 

Установи организован је кроз рад мултидисциплинарних тимова и кроз организацију 

различитих облика рада, програма и услуга. 

 У циљу унапређивања квалитета васпитно образовног рада,  услова физичке и 

социјалне средине подстицајне за игру, учење и развој деце подстицане су следеће 

активности. 

- Организован Педагошки колегијум са темом Креирање средине која подстиче 

учење и развој деце и формиране радне групе; 

- Организовано Васпитно образовно веће са предавачем Тијана Богавац; 

- Обезбеђивање физичке средине која подстиче учење и развој деце; 

- Обезбеђивање  социјалне средине која подстиче учење и развој деце; 

- Оптимално напредовање у учењу и развоју детета се обезбеђује адекватним 

планирањем васпитно-образовног рада групе; 

- Игре и активности планирају и реализовују се у складу са потребама и 

интересовањима деце; 

- Прилагођавање ритма живљења деце у вртићу потребама деце; 

- Тимско стварање оптималних услова за адаптацију деце. 

 

  

 

 

 

Поред редовних програма у Установи се реализују и следећи облици и програми 

рада и услуга: 

 

 

 Вртић без граница 3 – у сарадњи са Министарством просвете,науке и технолошког 

развоја,  Општином Вождовац, Центром за интерактивну педагогију и УНИЦЕФ 

 Овим пројектом повећан је обухват деце у Рипњу и у подручју ОШ Бранислав 

Нушић.Пројекат је подршка унапређењу система друштвене бриге о деци и 

предшколског васпитања.Завршна конференција пројекта одржана је 

20.09.2018.Учесници су билипредставници бројнихпредшколских установа из 

Србије,партнери и сарадници у пројекту. 

 

 



 

                               
 

 

 

Посебни програми: 

 

-Отворени Монтесори програм у вртићу Пинокио 

 

 23.  фебруара 2019. године, одржан је стручни скуп са темом „Монтесори метода и 

пројектно учење”. Домаћин стручног скупа је била наша установа – „Чика Јова Змај” у 

сарадњи са Монтесори друштвом Србије. Скуп је одржан у просторијама вртића „Мала 

сирена”. 

 

             
 

 

 

 

 

 

 



 
-„Културна авнтура за предшколце“објекат: „Чика Јова Змај“2 

-Еко-школа „1001 радост“  

- Рано препознавање поремећаја говора и социо- емоционалног   развоја деце 

објекат: „1001 радст“ јасле 

- Информатички центар за предшколце  

објекат: вртић „Плави чуперак“ 

 

                         

-НТЦ програм објекат: „Наша деца“ 

Специјализовани програми у реализацији спољних сарадницика реализовани су у 

послеподневним сатима током године у свим вртићима:  

Програм енглеског језика прилагођен узрасту деце и нивоима претходно стеченог знања 

реализовала је  Школа енглеског језика Центар за стране језике „Cambridge academy“. 

Спортске активности , плес прилагођено узрасту деце,  реализоване су у вртићким 

групама ПУ „Чика Јова Змај“. 

 

 

 

 



 
 

Реалиазција других програма и облика рада и услуга 

 

Организоване је летовање и зимовање деце као и једнодневни излети за децу ПУ 

„Чика Јова Змај“. 

 

Програм манифестације 

 

У радној 2018/19. години, реализован је велики број манифестација на којима су 

учествовали сви објекти Установе, као и родитељи, породице у улогама посетилаца, али 

и реализатора, учесника.  На манифестацијама је било запажено присуство представника 

локалне заједнице. 

Обележавање значајних датума и реализација манифестација су протекли 

представљањем и организовањем активности од стране објеката, група и у међусобној 

сарадњи. Најзначајнији број објеката и васпитних група је учествовао, ове године на 

Вашаријади, затим Дечјој недељи и Чика Јовиној недељи. 

На нивоу Установе, као и ван Установе, током године, обележени су различити 

значајни датуми и одржане следеће манифестације: 

- Ове радне године традиционална манифестација „Вашаријада“ на тему 

„Традиција“ одржана је 9.октобра 2018. године у објекту „Љоља“.Посебност 

овогодишње „Вашаријаде“ је хоризонтална размена између три предшколске установе 

која је организована на иницијативу директора Установе. 

       

                              



 
- На иницијативу директора Установе и у сарадњи са сарадницима за 

унапређивање превентивне здравствене заштите, сарадницима на пословима реализације 

превентивне здравствене заштите ,васпитачима и медицинским сестрама васпитачима, 

сарадницима и стручним сарадницима дана 13.06.2019. године у објекту „Мала сирена“ 

одржана је манифестација „Фестивал здравља“ . 

              

- Манифестација Сајам науке реализује се у Установи од 2012. године. 

Манифестација је започета са циљем подстицања интерактивне размене васпитача 

унутар једног вртића као и између вртића. Циљ је био подстицање деце да истражују и 

откривају различите научне области кроз активне методе рада, као и развијање сарадње 

са породицом и друштвеном средином у оквиру истраживачких игара. Вишемесечно 

истраживање деце, васпитача и родитеља сваке године у априлу или мају, сваке године 

резултирало би манифестацијом у објекту „Сестре Букумировић“. У току радне 

2018/2019.године одржавани су редовни састанци са васпитачима прирпемних група 

поводом организације манифестације.Манифестација Сајам науке није одржана. План је 

да се манифестацја одржи у септембру 2019. године. 

 

 

VII УЧЕШЋЕ У РАДУ РАДНИХ ГРУПА, ТИМОВА И КОМИСИЈА И 

ПРОЈЕКАТА 

Учешће у раду Актива за развојно планирање 

Учествовала сам у раду Актива за развојно планирање Установе у циљу праћења 

реализације и евалуације циљева и задатака постављених Развојним планом Установе. 

Као директор подржала сам све иницијативе и предлоге креиране у циљу унапређења 

квалитета рада у Предшколској установи. Подржала сам све пројектне активности које 

је предложио Актив за развојно планирање. На континуираним састанцима са 

сарадницима и стручним сарадницима сам иницирала и подржала предложене 

активности са цилјем унапређивања рада у установи. 

 

Праћење и учешће у раду тима за самовредновање 

 

Као директор и члан Тима за самовредновање учествовала сам у раду тима кроз 

присуствовање састанцима, давање предлога и сугестија за унапређивање рада Тима и 

процеса самовредновања и обезбеђивање припреме и дистрибуције материјала за 

самовредновање.  

 



 
Праћење и и учешће у раду Тима за инклузивно образовање 

 

 Током радне 2018./2019. године редовно сам кроз извештаје и у директном 

контакту са заполсенима и родитељима пратила остваривање рада Тима за инклузивно 

васпитање и образовање. 

У претходној радној години започет је рад на писању  пројекта инклузивно 

предшколско васпитање и образовање.Најпре сам са  педагогом Тањом Матић прошла 

едукацију коју је спровело   Министарство просвете, науке и технолошког развоја, а 

затим активно учествовала у самом писању и идејама за конкретне 

активности.Координирала сам са партнерима који ће нам бити у пројекту и организовала 

низ састанака.  

 

Праћење и организација рада Тима за заштиту од дискриминације, насиља 

злостављања и занемаривања 

Као директор Установе редовно сам пратила активности Тима за заштиту деце од 

дискриминацоје, насиља, злостављања и занемаривања кроз редовне и ванредне 

извештаје. У периоду септембар 2018 август 2019. Тим је поступао по пријави родитеља. 

Након увида у Изјаве и Извештаје константовано је да није било потврђене сумње на 

насиље, злостављање и занемаривање. 

 

VIII  ПРАЋЕЊЕ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПРЕВЕНТИВНО-ЗДРАВСТВЕНЕ 

ЗАШТИТЕ 

 

 Реализација превентивно здравствене заштите и исхране деце остварује се кроз 

свакодневно праћење здравственог стања у објектима, стручно усавршавање медицинских 

сестара за превентивну здравствену заштиту деце.  

Континуирано је током године рађена превентивна дезинфенкција и дезинсекција 

објеката, контрола припреме хране и контрола запослених на клицоноштво. Запослени 

радници на превентивно здраственој заштити су се током године континуирано стручно 

усавршавали и учествовали на стручним скуповима. 

 

IX ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ИСХРАНЕ 

 

Правилна  исхрана je битан предуслов за правилан раст, развој, очување и 

унапређивање здравља и подизање биолошког потенцијала деце када и долази до 

најинтезивнијег раста и развоја. Један од најзначајнијих чинилаца за правилан раст и 

развој, очување и унапређење здравља деце је правилна исхрана деце у предшколској 

установи и представља адекватну замену за највећи део породичне исхране. Исхраном 

деце у предшколској установи баве се нутриционисти – дијететичари, који се приликом 



 
планирања и реализације исхране придржавају Правилника о нормативима друштвене 

исхране деце у предшколству.  

 Основне и кључне активности у циљу побољшања исхране деце су остварене кроз 

следеће активности: 

 У циљу  обезбеђивања услова за здраву исхрану деце и безбедну дистрибуцију 

хране започела сам активности увођења процедура пословања у економату и 

дистрибутивним кухињама,као и уређење  простора за рад и опреме.. 

 

Тешкоће и начини њиховог превазилажења: 

У току године дошло је до прекида у снабдевању сухомеснатим 

производима,меда и колонијалне робе( пасуљ, просо, пиринач, сочиво и овсене 

пахуљице), кекса јер производи нису одговарали траженом квалитету. Проблем је решен 

тако што је добављачу дат рок да исправи недостатке. 

Контрола исхране деце и санитарно хигијенских стања у централним кухињама: 

  У претходном периоду континуирано је вршен надзор санитарних техничара 

Секретаријата за образовање и дечју заштиту, републички санитарни инспектори 

Министарства здравља, као и санитарни техничари Градског Завода за јавно здравље. 

Свакодневно се врши   контрола намирница на пријему, контрола атеста о здравственој 

безбедности  и декларација достављених намирница од стране технолога и 

нутриционисте, као и контрола припреме и дистрибуције припремљених оброка и 

санитарно хигијенско стање од стране нутриционисте и главног кувара. 

 

X ПРАЋЕЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ 

СРЕДИНОМ 

 

Непосредно сам учествовала у организацији различитих облика сарадање са 

другим институцијама кроз размене, посете, организовање заједничких активности са 

институцијама у окружењу, основним школама, позориштима, библиотекама, 

учествовање на ликовним конкурсима и конкурсима дечјег стваралаштва, учешће на 

манифестацијама. 

 

Сарадња са васпитно - образовним институцијама  

 

Основне школе са територије Вождовца 

-Упознавање деце са простором и активностима школе 

-Боља припремљеност деце за прелазак у школу 

-Проширивање дечјег искуства са децом школског узраста 

 

 

 

 



 
 

Институција Реализоване активности Носиоци/ Време Остварено 

Сарадња са 

другим 

предшколским 

установама:  

ПУ Чукарица 

ПУ „Дечји 

дани“ Стари 

град 

ПУ „Врачар“ 

Врачар 

ПУ „Бошко 

Буха“ 

Палилула, 

ПУ „Звездара“ 

Звездара 

ПУ „Лане“ 

Гроцка  

ПУ „Чика Јова 

Змај“ 

Вождовац  

ПУ „Јелица 

Обрадовић“ 

Младеновац 

ПУ „Перка 

Вићентијевић“ 

Обреновац 

ПУ „11 април“ 

Нови  Београд 

ПУ „Моје 

детињство“ 

Чачак 

 

Прославе дана установе  

 

 

 

Педагошко веће 

 

 

 

Посета објектима 

Током године 

Васпитачи, стручни 

сарадници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размена примера 

добре праксе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хоризонталана 

размена  

 

 

Филозофски 

факултет 

Сусрети педагога  

 

стручни сарадници 

 

 

 

 

 

 

Размена искуства  

Стручно 

усавршавање 

запослених 



 
ФАСПЕР  

 

Током године 

Управа,стручни 

сарадници 

Подршка студената у 

реализацији 

васпитно-образовног 

рада  

Медицинска 

школа  

 Сарадници Подршка студената у 

реализацији 

 

Сарадња са стручним струковним институцијама 

Институција Реализоване активности Носиоци/ Време 

реализације 

Остварено 

Савез удружења 

васпитача Србије 

 

Учешће и презентација 

радова на стручним 

сусретима 

Органиазција семианра за 

чланвое удружења 

Током године 

Васпитачи, стручни 

сарадници 

 

 

Размена искуства  

Стручно 

усавршавање 

запослених 

Удружење 

медицинских сестара- 

васпитача Србије 

Учешће  и презентација 

радова на стручним 

сусретима медицинских 

сестара -васпитача 

Током године 

Медицинске 

сестре-васпитачи 

 

Размена искуства  

Стручно 

усавршавање 

запослених 

Удружење стручних 

сарадника ПУ Србије  

 

-Учешће у раду 

-Хоризонтална размена 

практичара у организацији 

ПУ „Чукарица“, ЦИП  

Током године 

Стручни сарадници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размена искуства  

Стручно 

усавршавање 

запослених 

 

Друштва психолога 

Србије  

 

Учешће у раду 

– Састанци секције 

предшколских психолога   

 

Током године 

стручни сарадници 

 

 

 

Размена искуства  

Стручно 

усавршавање 

запослених 

Удружење логопеда 

ПУ Београда 

Учешће у раду 

-Присуство Симпозијуму 

логопеда  

Током године 

стручни сарадници 

 



 
 

 

Друштво дефектолога 

Србије 

Учешће у раду Током године, 

дефектолози 

БАПТА Присуствовали  на 

конференцији  

Васпитачи, стручни 

сарадници 

Размена искуства  

Стручно 

усавршавање 

запослених 

Организације, институти, заводи и др.  који се баве предшколским васпитањем и образовањем 

Секретаријат за 

образовање и дечју 

заштиту града 

Београда 

Подршка и присуство у 

манифестацијама чији је 

организатор Секретаријат 

за образовање и дечју 

заштиту града Београда 

оквиру манифестације 

„Београдска зима“ 

 

Управа, васпитачи, 

стручни сарадници, 

сарадници 

Током године 

 

 

 

Размена искуства  

 

Министарство 

просвете, науке и 

технолошког развоја 

Учешће на штанду 

Министарства просвете, 

науке и технолошког 

развоја Републике Србије у 

оквиру Сајма образовања 

 

 

Управа, васпитачи, 

стручни сарадници 

 

 

 

 

 

 

Стручно 

усавршавање 

запослених 



 
Општина Вождовац Градска општина 

Вождовац, учествовала је и 

освојила друго место у 

акцији „За зеленији 

Београд”. Коју 

традиционално организује 

ЈКП „Зеленило Београд” у 

сарадњи са градским 

општинама. 

Објекат Сестре 

Букумировић 

 

 

Управа, васпитачи, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размена искуства  

 

 

 

 

 

Сарадња са здравственим институцијама 

 

Институција Реализоване 

активности 

Носиоци/ 

Време 

реализације 

Остварено 

Сарадња са ГЗЗЗ Едукација, 

Размена 

искуства 

Током године Подршка 

запосленима,породици 

и деци 

Сарадња са 

Домом 

здравља 

Вождовац 

Размена искуства Током године Подршка породици и 

деци 

Институт за 

експерименталну 

фонетику и 

говорну 

патологију 

Упућивање деце 

на даље прегледе 

и консултације 

Током године Подршка породици и 

деци 

 



 
Учешће на конкурсима и такмичењима  

(ликовним, драмским, музичким, спортским) 

Форма идеале Учешће на ликовном конкурсу  

Градски завод за 

јавно здравље 

Београда 

Учешће ја дечијем ликовном конкурсу „ 

„Здравље на уста улази“ 

( прва награда за рад предшколца 

вртића„Исток“),вртић Невен 

 

Прихватилишта за 

децу, Београд.  у 

сарадњи са  

Скупштином града 

Београда 

Учешће на ликовном конкурсу 

организованом у оквиру манифестације 

„Снежне чаролије“ у Скупштини града 

(Предшколци из наше усанове освојили су 

награде  у категорији најлепши 

новогодишњи украс) 

Јавно предузеће 

„Поште Србије“   

 

Учешће на ликовно литералном конкурсу 

„Пиши Деда Мразу“  

ЈП Железнице 

Србије 

Учешће на дечијем ликовном конкурсу 

„Железница у очима деце“  

Октобарски дечији 

салон,Музеј 

примењене 

уметности 

Објекат Невен,васпитач Тања 

Лазаревић,аутор Анастасија Станимировић 



 

 

Дечији маратон Организован је у оквиру ПУ „Чика Јова 

Змај“,након тога у ЗОО врту  

 
Турнир у шаху у 

ПУ „11 април“ 

Нови Београд 

Деца вртића Чика Јова Змај ,предшколске 

групе учествовала су на шаховском турниру 

 

 

 

XI ОСТВАРЕНЕ АКТИВНОСТИ У САРАДЊИ СА ПОРОДИЦОМ 

 Сарадњу са родитељима остваривала сам кроз редовно информисање родитеља 

путем сајта, флајера,  информативних паноа, родитељских састанака, укључивања 

родитеља у процес адаптације, кроз прављење плана адаптације и непосредни боравак у 

групи, учешће родитеља у програмима и пројектима, као и индивидуалне разговоре са 

родитељима.  

Председник савета родитеља је представник Установе у Савету родитеља на нивоу 

Општине Вождовац.  

 Формирана је меилинг листа представника савета родитеља из свих објеката. 

 Средом директор прима родитеље и запослене на отворена врата.  



 
Битне информације могу су добити и преко сајта Установе,а такође постоји могућност 

комуникације и постављања питања преко меила што родитељи у знатној мери користе. 

У сардњи са Саветом родитељима, дворишта вртића су оплемењена садницама и израдом 

средстава од рециклираног и природног материјала којима је креирана средина за учење 

деце у двориштима вртића. 

         

 

 

 

 У сарадњи са Саветом родитеља, у вртићима организована је хуманитарна акција 

прикупљања средстава за новогодишње даривање деце у свратиштима, Дому за децу и 

одојчад у Звечанској улици.  

Уз подршку родитеља и спољних сарадника организоване су активности и 

манифестације у Установи. 

 

 

XII ПРАЋЕЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА ОСТВАРИВАЊА СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Као директор, обезбедила сам услове и средства за континуирано стручно 

усавршавање запослених и то кроз присуствовање различитим облицима усавршавања у 

Установи и ван Установе. И сама сам присуствовала различитим облицима стручног 

усавршавања на стучним скуповима и семинарима. 

Реализација стручног усавршавања у установи 

Стручно усавршавање у радној 2018/19. години реализовано је кроз следеће 

облике: рад стручних органа Установе (Васпитно-образовног већа и стручних актива), 

реализација семинара у оквиру Установе и ван ње, учешће васпитача, медицинских 



 
сестара и стручних сарадника на стручним скуповима ван Установе, лично стручно 

усавршавање према интересовањима стручних радника. 

Р

Б 

НАЗИВ 

СЕМИНАРА 

 

РЕАЛИЗАТОРИ 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗ

АЦИЈЕ 

УЧЕСНИЦИ 

1 „Моја васпитна 

група је посебна – 

документовање 

дечјег развоја и 

напредовања у 

функцији 

програмирања 

рада васпитне 

групе“     

Јасмина Вулетић, стручни 

сарадник-педагог,             

ПУ „Наше дете“ ,Шабац  

Станиша Чабаркапа, 

дипломирани педагог,      

ПУ ,,Бамби“,  Лозница 

29.11.20

18. 

 

14.12.20

18. 

Васпитачи, 

медицинске 

сестре васпитачи 

и стручни 

сарадници. 

2 ,,Конфликти 

између васпитача и 

родитеља и 

стратегије 

решавања'' 

Маријана Стефановић, 

дипломирани школски 

психолог,      

ОШ,,Бранислав Нушић'' 

 

Боринка Стојиловић, 

професор разредне 

наставе, ОШ,,Бранислав 

Нушић'' 

 

  

08.12.20

18. 

Васпитачи, 

медицинске 

сестре васпитачи 

и стручни 

сарадник. 

3. ,,Наш вртић гради 

добре односе-

подршка развоју на 

темељу грађења 

односа'' 

Катарина Ђурић,      

стручни сарадник 

психолог ПУ,,Чукарица'' 

 

Јелица Гагић,            стручни 

сарадник психолог 

ПУ,,Чукарица'' 

23.02.20

19. 

Васпитачи, 

медицинске 

сестре васпитачи 

и стручни 

сарадници. 

4.  ,, Обука 

стручњака за 

примену 

конкретних 

поступака у циљу 

Сашенка Мирковић, 

дипл.дефектолог-

олигофренолог 

 

23.-

24.03.201

9.  

Помоћник 

директора, 

стручни 

сарадници 

васпитачи, 



 
побољшања 

функционалности 

особа са сметљама 

у менталном 

развоју'' 

Горан Ројевић, 

дипл.дефектолог-

олигофренолог 

Хуманитарна организација  

,,Дечје срце'' 

 

06.-

07.04.201

9.  

 

медицинске 

сестре васпитачи. 

5. ,,Дечје ликовно 

стваралаштво и 

сценска уметност'' 

 

Сања Филиповић,       

доктор дидактичко-

методичких наука-мет. 

Цветин Аничић, 

дипломирани 

глумац,редитељ. 

Сузана Поњавић,  

историчар  уметности 

  

31.05.201

9. 

Васпитачи, 

медицинске 

сестре васпитачи 

и стручни 

сарадник 

6. ,, Подстицајно 

окружење у 

вртићу'' 

Наташа Дражић, педагог 

Зорица Милош,васпитач 

Александра 

Петровић,васпитач 

 

ЦИП – Центар за 

интерактивну педагогију 

15.06.201

9. 

 

22.06.201

9. 

Директор, 

стручни 

сарадници 

васпитачи, 

медицинске 

сестре васпитачи. 

 

XII УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РЕСУРСИМА 

 

Финансијски план и План набавке за претходну годину реализован је у складу са 

добијеним Закључцима од стране Секретаријата за образовање и дечју заштиту. Активно 

учешће у изради Финансијског плана и Плана набави за ову календарску годину, водећи 

рачуна о приливу и одливу финансијских средстава и поштујући упутства која смо 

добили од запослених у Секретаријату за образовање и дечју заштиту.Свакодневно 

редовно потписивање налога,фактура,уговора. Континуирано редовно праћење 

потреба,трошкова и плаћања у сарадњи са шефом рачуноводства. 

У претходној радној години установа је имала надзор од стране Интерне буџетске 

ревизије, Извештај о извршеној ревизији система прихода/накнада за боравак деце у 

предшколској установи „чика јова змај“ за период од 01.01.2018-30.09.2018. године Број 

XXXII-01 Број: 47-19/2018. 



 
Препорука Интерне ревизије  је да се уради комплетна контрола квалитета у 

складу са ФУК-ом.На обуци коју организује Министарство финансија биле Лидија 

Хутовић,Аида Маричић и Гордана Ивановић.У овом временском периоду је дошло до 

кадровских промена, запослени за јавне набавке и руководилац рачуноводства и 

аналитике су раскинули радни однос са установом.Због  тога сам се обратила Интерној 

буџетској ревизији са молбом за продужење рока за израду документа за контролу 

квалитета у складу са ФУК-ом.Одобрен је продужетак рока. 

Установа је имала надзор и од стране ДРИ –а , извештај државне ревизорске 

институције Републике Србије град Београд Број: 400-162/2019-04/15,Београд, 24. јун 

2019. Године. 

Написан је и усвојен Правилник о систематизацији послова у ПУ ''Чика Јова Змај''. 

Координирала сам радном групом и сама урадила техничку израду документа.Редовно 

писање извештаја,континуирана размена.Редовни састанци са стручнима сарадницима 

и сарадницима рад на анализи процеса рада и постављању контроле квалитета. 

 Као директор Установе у претходном периоду учествовала сам и пратила сам 

реализацију активности предвиђених Планом и Програмом рада у циљу обезбеђивања 

подстицајне средине за дечији развој и напредовање. Активностима везаним за 

вредновање и самовредновање, реализацијом Акционих планова, Развoјним планом 

Установе, поштујући позитивне законске прописе који регулишу ову делатност. Честим 

обиласком објеката,комуникација са руководиоцима објеката,медицинским сестрама на 

превентиви планирају се поправке,техничко одржавање просторија у објектима.  

 И даље ћу радити на подизању квалитета васпитно-образовног рада и услова, као и на 

повећање капацитета. 

ДИРЕКТОР ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

Лидија Хутовић 


