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УВОД
ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДA БИЛЕ СУ:

* Закон о основама система образовања и васпитања
* Закон о предшколском васпитању и образовању
* Закон о раду
* Закон о јавним набавкама
* Закон о буџету
* Закон о буџетском систему
* Закон о јавним службама
* Закон о општем управном поступку
* Закон о облигационим односима
* Правилник  о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, 
васпитача и стручних сарадника
* Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији    
Аутономне покрајине Војводине за шк. 2013/2014. годину
* Правилник о ближим условима за почетак рада и обављање делатности установа 
за децу
* Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у 
предшколску установу
* Правилник о ближим условима за организовање облика рада са децом и обављање
појединих послова и услуга из делатности предшколске установе
* Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника
* Правилник о општим основама предшколског програма
* Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника
* Правилник о ближим условима и начину остваривања права од општег интереса у 
области друштвене бриге о деци
* Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање 
и занемаривање
* Правилник о садржају образаца и начину вођења евиденције и издавању јавних 
исправа у предшколској установи
* Правилник о ближим условима и начину остваривања права од општег интереса у 
области друштвене бриге о деци
* Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања
* Посебан протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања
* Национална стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља
* Статут ПУ „Вера Гуцуња“ Сомбор
* Програм заштите деце од насиља у ПУ „Вера Гуцуња“ Сомбор
* Одлука о оснивању Предшколске установе „Вера Гуцуња“ Сомбор
* Правилник о систематизацији послова у ПУ «Вера Гуцуња» Сомбор
* Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности деце за време 
остваривања, васпитно-образовног рада и других активности које организује установа
* Правила понашања у установи
* Правилник о накнадама трошкова и другим примањима запослених у ПУ «Вера 
Гуцуња» Сомбор
* Правилник о организацији буџетског рачуноводства у ПУ «Вера Гуцуња» Сомбор
* Пословник о раду Управног одбора у ПУ «Вера Гуцуња»
* Пословник о раду Савета родитеља
* Развојни план установе
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ИЗВЕШТАЈ ЈЕ САЧИЊЕН НА ОСНОВУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
 Програма стручних органа
 Програма рада стручних тимова
 Програма руководећих органа
 Програма ваннаставних активности
 Посебних програма образовно – васпитног рада
 Сарадње са родитељима и друштвеног средином
 Самовредновања рада установе
 Плана активности из Развојног плана установе за текукћу школску годину
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  ПЛАНА УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНО-  ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА
РАДA

1. МАТЕРИЈАЛНИ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Текуће и капитално одржавање зграда и објеката од 01. 09. 2018. до 31.08. 2019. 
године

 У вртићу „Ђурђевак“ урађено фарбање и поправка постојећих реквизита за игру;
 У вртићу „Бубамара“, у сарадњи са родитељима и уз помоћ ЈКП „Зеленило“ улепшан је 

дворишни део вртића, извршено је и фарбање реквизита за игру.
 У вртићу „Цврчак“-јаслице, постављене су заштитне мреже (комарници) на окнима који 

се отварају у приручној кухињи и у просторији за изолацију болесне деце, постављене 
керамичке плочице, постаљене су тракасте завесе у целокупном јасленом делу вртића 
„Цврчак“ и „Цврчак 2“

  У вртићу „Петар Пан“, извршени су  радови на кречењу комплетног објекта.
 У вртићу „Сунцокрет“ извршено фарбање свих реквизита за игру.
 У вртићу „Пужић“ урађено кречење свих просторија;
 У вртићу „Бајка“ окончани су радови на текућем одржавању објекта – радови на крову 

вртића, офарбани су сви дечији реквизити.
 У вртићу „Врапчић“ започети су радови на адаптацији једног дела простора, који ће бити 

намењен за пријем деце јасленог узраста. 
 У вртићу „Сунце“ урађено кречење преосталих просторија вртића, офарбани сви 

постојећи реквизити за игру;
 У вртићу „Невен“ у току су радови на реализиацији  Пројекта- Усклађивање рада и 

родитељства, што је једна од мера популационе политике Министарства за демографију и
популациону политику, а радови се односе на санацију кровне констуркције, демит 
фасаду и потпуно партерно уређење дворишта, а пројекат финансија Град Сомбор заједно 
са Министарством за демографију и популациону политику.

 У вртићу „Чигра“, донацијом Норвешке амбасаде објекат је у целости реновиран и 
опремљен 
новим намештајем.

 У вртићу „Звездице“ у насељеном месту Кљајићево, у сарадањи са МЗ Кљајићевом, која 
је иницијатор и реализатор, оспособљен је део простора иза вртића, који сада има 
функцију паркинга, такође у сарадњи са МЗ Кљајићево, вртићу је донирана улазна 
капија, избетониран је прилаз до улаза у вртић, а извођач радова је „Џими 
комерц“.Извршени су радови на реконструкцији дечјег игралишта тј. фарбање 
клацкалица, љуљашки, тобогана, допуњен је асортиман новим реквизитима за игру, 
офарбана комплетна ограда, бетонска ограда на терасама, улазни део вртића, и 
замељена је дотрајала столарија ПВЦ столаријом (замењени су стари прозори новим 
ПВЦ прозорим у свим просторијама вртића). 

 У вртићу „Сунчица“, у насељеном месту Бачки Моноштор,завршена је акција која је 
започета у сарадњи са МЗ Бачки Моноштор и са др Далибором Форгићем, чланом 
Градског већа за област здравства и социјалне заштите, а која се односи на сакупљање 
лименки, те су средства добијена од рециклаже уложена у ПВЦ столарију. ПУ „Вера 
Гуцуња“ је такође уложила део средстава за исту намену, тако да је у  извршена 
комплетна замена столарије ПВЦ столаријом (прозори и врата). Такођи у сарадњи са МЗ 
Бачки Моноштор, постављени су реквизити за игру (љуљашка и клацкалица);

 У вртићу „Цица Маца, у насељеном месту Светозар Милетић, у оквиру текућег 
одржавања, извршено је кречење свих просторија и замењене су подне облоге.

 У вртићу „Пинокио“, у насељеном месту Телечка, у сарадњи са МЗ Телечка, организована 
је томбола, од које су приходи издвојени за кречење унутрашњег простора вртића, те је из
тих средстава извршено кречење свих просторија вртића. 
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 У вртићу „Чуперак“,у насељеном месту Алекса Шантић,у сарадњи са ЈКП „Зеленило“ 
Сомбор, ивршена уградња рекивзита за игру (љуљашка и клацкалица)

 У вртићу „Рода“,у насељеном месту Алекса Шантић, у сарадњи са ЈКП „Зеленило“ Сомбор, 
ивршена уградња рекивзита за игру (љуљашка и клацкалица)

 У вртићу „Лалице“, у насељеном месту Стапар, у сарадњи са родитељима, постављена је 
ограда у дворишном делу вртића.

  КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА
       1.НАСТАВНИ КАДАР ( васпитачи) :

Име и презиме Врста стр. спреме

Год.
pad.

стаж
а

Лиценца

01.  Наташа Абић Виша шк. за образовање васпитача у
Новом Саду 13 да

02. Весна 
Андрековић

Педагошка академија„Жарко
Зрењанин“ у Сомбору

26
да

03. Радојка 
Бијелицки

Педагошка академија„Жарко
Зрењанин“ у Сомбору

35
да

04. Кристина 
Босанчић

Педагошка академија„Моша Пијаде“
у Новом Саду

24
да

05.Бојана Перић Педагошки факултет Сомбор 03
да

06.Снежана 
Божиновић

РО Педагошка академија ООур Виша
шк. „Моша Пијаде“ у Новом Саду

24
да

07.Бранислава 
      Пеленгић

Педагошки факултету Сомбор (први
ст. акад. студија, 180 ЕСПБ)

8
да

08.Маја Бранков 
Видовић

Виша школа за образовање
васпитачаНови Сад

19
да

09.Бојана 
Милојевић

Педагошки факултет Сомбор 05
да

10.Ружа Чапо Педагошка академија„Жарко
Зрењанин" Сомбор

31
да

11.Александра 
Челаревић

Педагошка академија Нови Сад 34
да

12.Александра 
Ђорђевић

Педагошка академија „Жарко
Зрењанин“ у Сомбору

26
да

13.Мирјана 
Ђорђевић

Виша школа за образовање
васпитача Алексинац

14
да

14.Јасмина 
Веселиновић
      Делић

Педагошки факултет у Сомбору 05

да
15.Зорка Ђурђевић Педагошка академија„Жива

Јовановић“ Вршац
20

да
16.Лазар Џинџиев Педагошка академија „Жарко

Зрењанин“ у Сомбору
32

да
17.Милица Ергић Педагошки факултет у Сомбору

(први ст. акад. студија)
      11

да
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18.Радмила 
Ерменић

Педагошка академија „Жарко
Зрењанин“ Сомбор

30
да

19.Ержебет Фитуш Педагошка академија „Жарко
Зрењанин“ Сомбор

36
да

20.Дијана Иђошки Педагошки факултет у Сомбору
(први ст. акад. студија 240 ЕСПБ)

21
да

21.Андреа 
Матијевић

Педагошки факултет у Сомбору 12
да

22.Милица Илић Виша школа за образовање
васпитачау Суботици

11
да

23.Оливера 
Ивановић

Педагошка академија за образовање
васпитача предшколских установа у

Београду

33

да
24.Магдалена Јагер Педагошка академија „Жарко

Зрењанин“ Сомбор
27

да
25.Дубравка 
Јеличић

Педагош факултет у Осијеку 21
да

26. Драгана Кемер Педагошка академија „Жарко
Зрењанин“ Сомбор

32
да

27. Драгана Кесер 
Коруга

Висока школа струковних студија за
образовање васпитача из Суботице

08
да

28.Љиљана Кљајић Виша школа за образовање
васпитача у Суботици

17
да

29.Гордана 
Кончаловић

Педагошка академија „Жарко
Зрењанин“ Сомбор

23
да

30.Милица Гајин Виша шк. за образовање васпитача
Нови Сад

07
да

31.Сања Козаревић Виша школа за образовање
васпитача Београд

22
да

32.Љиљана 
Дубравац

Педагошки факултет у Сомбору, осн.
акад. студије првог степена 240 
ЕСПБ

25

не
33.Весна Крстић Педагошка академија „Жарко

Зрењанин“ Сомбор
34

да
34.Тереза Ландека Педагошка академија „Жарко

Зрењанин“ Сомбор
28

да
35.Нина Лазић Виша школа за образовање

васпитача Суботица
17

да
36.Вишња Лебовић Виша школа за образовање

васпитача Нови Сад
13

да
37.Мирјана Лончар Педагошки факултет у Сомбору

(први ст. акад. студија, 240 ЕСПБ)
12

да
38.Марина 
Маријановић

Висока школа струковних студија за
образовање васпитача из Суботице

9
да

39.Бисерка 
Матијевић

Педагошка академија „Жарко
зрењанин“ Сомбор

21
да

40.Весна 
Мазињанин

Виша школа за образовање
васпитача у Суботици

23
да

41.Емилија Мерли Висока школа струковних студија за
образовање васпитача из Суботице

20
да

42.Слађана Мирић Педагошка академија „Жива
Јовановић“ Вршац

15
да

7



43.Бранка 
Новковић

Педагошка академија за образовање
васпитача предшколских установа у

Београду

30

да
44.Каталин Одри Педагошка академија Нови Сад 31

да
45.Јелена Mандић Висока школа струковних студија за

образовање васпитача из Суботице
08

да
46.Ружица 
Парчетић

Педагошка академија „Жарко
Зрењанин“ Сомбор

24
да

47.Нинослава 
Пејић

Виша школа за образовање
васпитача у Суботици

10
да

48.Слободанка 
Першић

Педагошка академија „Жарко
Зрењанин“ Сомбор

33
да

49.Јелена 
Плужарев

Виша школа за образовање
васпитача Нови Сад

09
да

50.Данијела Попић Виша школа за образовање
васпитача у Суботици

13 да

51.Александра 
Продановић

Виша школа за образовање
васпитача  „Зора Крџалић Зага“

Кикинда

15 да

52.Јасмина Пурић 
Јовић

Педагошки факултет у Сомбору,
(први ст. акад. студија 180 ЕСПБ)

14 да

53.Дијана 
Зеленчић

Педагошки факултет у Сомбору,
(први ст. акад. студија 180 ЕСПБ)

     03 да

54.Розмари 
Резичка

Виша школа за образовање
васпитача у Суботици

18 да

55.Мелинда Фица Виша школа за образовање
васпитача

08 да

56.Снежана 
Шнајдеров

Педагошки факултет у Сомбору
(први ст. акад. студија, 240 ЕСПБ)

12 да

57.Светлана 
Стојков

Педагошки факултет у Сомбору
(први степен акад. студија)

11 да

58.Љиљана 
Шпишак

Школа за васпитаче Нови Сад 42 да

59.Соња Коруга Педагошки факултет у Сомбору
(први ст. акад. студија 180 ЕСПБ)

08 да

60.Драгица 
Тодоровић

Педагошка академија „Жарко
Зрењанин“ Сомбор

30 да

61.Гордана 
Трифковић

Педагошки факултет у Сомбору,
први ст. акад. студија

23 да

62.Драгана Узелац Виша школа за образовање
васпитача Кикинда

12 да

63.Снежана 
Газетић
      Павошев

Висока струковна Нови Сад 07 да

64.Ерика Михалек Виша школа за образовање
васпитача у Суботици

15 да

65.Драгана Везмар Педагошки факултет у Сомбору,
први ст. акад. студија

10 да

66.Милица 
Влаисављевић

Педагошка академија у Петрињи 34 да

67.Татјана 
Вучковић

Педагошка академија у Осијеку 38 да
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68.Мира Вукас Педагошка академија „Жарко
Зрењанин“ Сомбор

35 да

69.Весна 
Вукобратовић

Педагошка академија „Жарко
Зрењанин“ Сомбор

34 да

70.Љиљана Вулић Педагошка академија „Жарко
Зрењанин“ у Сомбору

19 да

71.Снежана Замбо Педагошки факултет у Сомбору
( први ст. акад. студија, 180 ЕСПБ)

24 да

72.Славица 
Зинајић

Педагошка академија „Жарко
Зрењанин“ Сомбор

33 да

73.Недељка 
Живковић

Педагошки факултет у Осијеку 30 да

74.Нађија Зовко Педагошка академија у Сарајеву 35 да

75.Теодора 
Ђулинац
Стојановић

Висока школа струк. студија
Суботица, високо образовање

другог ст., обима 60 бодова ЕСПБ,
специјалиста струк. васпитач за

ликовно

07 да

76. Милана Остојић Педагошки факултет у Сомбору
мастер акад. студије другог ст.

обима 60 бодова ЕСПБ

05 да

77.Александра 
Зорић

Педагошки факултет у Сомбору,
први ст. акад. студ 240 ЕСПБ

08 да

78.Бојана Јозић Педагошки факултет у Сомбору,
мастер акад. студије,другог ст.,

мастер васпитач обима 60 бодова
ЕСПБ

05 да

79.Љиљана 
Радиновић

Педагошки факултет у Сомбору
ос. акад. студије првог степена,

васпитач обима 180 бодова ЕСПБ

15 да

80.Милан Кулић Педагошки факултет у Сомбору,
први ст. акад. студ 240 ЕСПБ

05 не

81.Тијана 
Куртешанин

Педагошки факултет у Сомбору,
(први ст. акад. студија 180 ЕСПБ)

05 да

82.Јелена 
Станојевић

Педагошки факултет у Сомбору,
(први ст. акад. студија 180 ЕСПБ)

03 да

83.Наташа Катић Висока шк. струковних студијаза
образовање васпитача и тренера,

Суботица

08 да

МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ - ВАСПИТАЧИ
Име и презиме Врста стр. спреме Год.

стажа
Лиценца

01.Милосава 
Батало

Центар за образовање струч.
радника здравствених радника

37 да
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02.Кристина Чачић Прва приватна средња мед. школа
«Хипократ»

07 да

03.Ивана Катић Прва приватна средња мед. школа
«Хипократ»

07 да

04.Жељка 
Дмитровић

Висока шк. струковних студ. за
образ. васпитача из Суботице(први

ст. основних струк. студија, 180
ЕСПБ)

10 да

05. Јелена 
Качавенда

Прва приватна средња мед. школа
«Хипократ»

      08 не

06.Биљана 
Пашкуљевић

Средња медицинска школа «Др
Ружица Рип» Сомбор

10 да

07.Ана Лукановић Средња медицинска школа «Др
Ружица Рип» Сомбор

09 да

08.Славица Миљић Центар за образовање кадрова
здравствене струке «Др Ружица

Рип»

33 да

09.Александра 
Цимеша

Средња медицинска школа «Др
Ружица Рип»Сомбор

08 да

10.Слађана 
Сечујски

Прва приватна медицинска школа
`Хипократ` Нови Сад

12 да

11.Просеница 
Славица

Центар за образовање стручних
радника здравствене струке «Др

Ружица Рип» Сомбор

37 да

12.Весна Секис Школа за медицинске сестре и
техничаре, Београд

33 да

13.Драгана Шевер Висока школа струковних студија
за образовање васпитача из

Суботице (први ст. основ.
струковних  студија, 180 ЕСПБ)

16 да

14.Бранка Симин Центар за образовање стручних
радника здравствене струке «Др

Ружица Рип» Сомбор

34 да

15.Татјана 
Терзијовски

Центар за образовање кадрова
здравствене струке «Др «Ружица

Рип» Сомбор

34 да

16.Снежана Терзин Висока шк. струковних студија за
образовање васпитача из Суботице
(први ст. акад. студија, 180 ЕСПБ)

18 да

17.Гордана 
Живковић

Средња мед. школа «Др Ружица
Рип» Сомбор

10 да

18.Гордана 
Бошњак

Прва приватна медицинска школа
`Хипократ` Нови Сад

18 не

19.Недељка Сабо Прва приватна медицинска школа
`Хипократ` Нови Сад

14 не

2.ВАННАСТАВНИ КАДАР(директор, помоћник директора, стручни сарадници,  секретар, 
административно особље, техничко особље...)
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Име и презиме Врста стр. спреме

Год.
paд.

стаж
а

Лиценца

01.Александра Перовић,  
директор

Дефектолошки 
факултет универзитета 
у Београду, дипл. 

19 да
02.Нада Стојиљковић, 
педагог

Филозофски факултет 
универзитета у Новом 
Саду, професор 
педагогије

35

да
03.Мирјана Хајдин, педагог Филозофски факултет 

универзитете у Новом 
Саду, професор 
педагогије

33

да
04.Смиља Драганов, 
психолог

Филозофски факултет 
универзитета у Новом 
Саду, дипломирани 

16

да
05.Наташа Бабић Факултет спорта и 

физичког васпитања 
универзитета у Новом 
Саду, професор 
физичког васпитања

04

да
06.Снежана Старчевић 
Алексић

Правни факултет 
универзитета у Новом 
Саду, дипломирани 
правник-секретар

22 правосудни
испит

07.Смиљана Томић Економски факултет 
Суботица, универзитет 
у Новом Саду, 
дипломирани 
економиста -рачуновођа

22          да

08.Брдарић Светлана Средња економска 
школа, економски 
техничар-технички 

15           /

09.Нада Ковачевић Друга економска школа 
у Београду, 
комерцијални техничар 
-референт уплата ппз и 

38          да

10.Миле Везмар СШ Природних и 
техничких струка 
„Вељко 
Влаховић“Сомбор, 

37        /

11.Зора Пурић Образовни центар „25 
МАЈ“, економски 
техничар (благајник)

34        /

12.Душан Батало Средња економска 
школа, адм.-фин. радник

04 /

13.Радмила Мандић Средња школа 
економске струке, Кула, 
трговачки техничар 

29     /

14.Бранко Вукелић Центар за одгој и 
усмјерено образовање 
„Владимир Бакарић“ 

17 стручни
испит
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15.Аирија Ислами Педагошки факултет у 
Сомбору, ос. акад. 
студије првог ст., 
васпитач, обима 180 

03        /

16.Тијана Брсановић Гимназија „Вељко 
Петровић“ Сомбор-

12        /

17.Бранка Давидов Средња школа 
просветне струке, 

28        /

18.Снежана Чичовачки Средња школа 
просветне струке 

22        /

19.Славица Локас Педагошка академија 
„Жарко Зрењанин“ 
Сомбор, сред. шк. просв. 

27         /

20.Гордана Марјановић Средња школа 
просветне струке

18         /

21.Вања Огњеновић Средња школа 
просветне струке, 
Сомбор-сарадник

12         /

22.Сања Раданов Средња шк. просветне 
струке, Сомбор - 
сарадник

24      /

23.Соња Војиновић Гимназија „Вељко 
Влаховић“ , сарадник

12        /

24.Нада Вукелић Средња шк. просв. 
струке, Сомбор-
сарадник

22         /

25.Светлана Јовишић Гимназија „Вељко
Петровић“

10 /

26.Мара Мишковић Виша педагошка школа 
за економику 
домаћинства-одсек 
исхрана, Земун-

37 стручни
испит

27.Биљана Јагер Виша медицинска 
школа у Београду, виша 
мед. сестра техничар-Гл.
мед, сестра

06 лиценца

28.Драгица Ракинић Виша медицинска 
школа у Београду, виша 
медицинска сестра 
превентивног смера

34 лиценца

29. Весна Катић Медицинска школа у 
Сомбору, мед. сестра 
техничар,-мед. сестра на

05 лиценца

30.Хорват Тањица Средња ек. шк. „25. 
мај“Сомбор - кувар

24        /

31.Бранка Воркапић Средња школа 
економске струке у 
Кули, 3. ст. Кувар

14      /

32.Љупка Куран Средња економска 
школа у Сомбору, 3.ст. 
Кувар

13       /

33.Јелена Реља Средња школа 
економске струке, Кула, 
3. ст. - 

12      /

34.Наташа Симић Средња економска 
школа у Сомбору, 4. ст., 
кувар

12     /
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35. Милана Воркапић Средња економска 
школа у Сомбору, 3. 
ст.кувар

11      /

36.Хорват Борис Средња економска 
школа у Сомбору, 3. ст.,-
помоћни кувар

07       /

37.Светлана Ђурђевић Средња школа „Свети 
Сава“, 3.ст. женски 
фризер-помоћни кувар

09      /

38.Драгица Лончар Пољопривредна школа 
у Црвенки, 3. ст.-
помоћни кувар

17      /

39.Снежана Маркулин Средња 
пољопривредно-
прехрамбена школа, 
Сомбор, 3. ст.,-помоћни 

08       /

40.Олгица Гагрчин ОШ-вешерка 17      /

41.Биљана Бован ОШ-вешерка 19      /

42.Ранка Грмуша ОШ  спремачица 16         /

43.Сузана Илић ОШ  спремачица 08         /

44.Видосава Јањић ОШ  спремачица 18         /

45.Биљана Јурков ОШ  спремачица 28        /

46.Александра Келић ОШ  спремачица 19        /

47.Марија Чизмар ОШ  спремачица 32        /

48.Гордана Ћујић ОШ  спремачица 25        /

49.Викторија Галетин ОШ  спремачица 10        /

50.Милка Гидак ОШ  спремачица 26        /

51.Мирјана Горјанац ОШ  спремачица 20        /

52.Душанка Граховац ОШ  спремачица 33        /

53.Радмила Коњовић ОШ  спремачица 25        /

54.Ивона Ковачев ОШ  спремачица 10        /

55.Луција Козак ОШ  спремачица 26        /

56.Сандра Мачкић ОШ  спремачица 11        /

57.Смедеревка Марјановић ОШ  спремачица 23        /

58.Даница Негрић ОШ  спремачица 29        /
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59.Татјана Комленац ОШ  спремачица 15          /

60.Санела Паулић ОШ  спремачица 12        /

61.Милојка Пуцар ОШ  спремачица 12        /

62.Оливера Радојевић ОШ  спремачица 21        /

63.Јадранка Радовановић ОШ  спремачица 24        /

64.Божана Рајак ОШ  спремачица 22        /

65.Биљана Ребић ОШ  спремачица 26        /

66.Сања Шијан ОШ  спремачица 11        /

67.Љубинка Тодорчевић ОШ  спремачица 11        /

68.Милка Тркуља ОШ  спремачица 30        /

69.Маријана Врцељ ОШ  спремачица 20        /

70.Леа Јосовић ОШ  спремачица 15        /

71.Живка Жуљевић ОШ  спремачица 32        /

72.Брајковић Маргарета ОШ  спремачица 09        /

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ БРОЈА ГРУПА И ДЕЦЕ – ОД СЕПТЕМБРА 2018.
                           
                                             ЦЕЛОДНЕВНИ  БОРАВАК

ЦЕЛОДНЕВНИ  БОРАВАК  -  Ј А С Л Е ( узраст  од 1 до 3 године ):

Ред.бр
.

Локација  објекта Број вас. група Бр. уписане  деце

1. М р а з о в и ћ е в а 7 107
2. С е л е н ч а 4 68
3. Г о р њ а     В а р о ш 3 49
4. И. Бирчанин 1 19

                 У  К У  П  Н О:            15 243

ЦЕЛОДНЕВНИ  БОРАВАК  - ОБДАНИШТЕ   ( узраст од 3 до 7 година ) :   
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С   О   М   Б   О  Р
Ред.бр
.

Локација објекта Број
вас.груп

а

Бр.уписан
е 
     деце

Број
припремних
пред. група и

број деце
1. Селенча 1 3 85
2. Селенча 2 4 111 1-27

3. Цврчак 2 3 80
4. О.Ш.''Д.Обрадовић'

'
2 58 2-58

5. В.П.Бојовића 1 3 85 1-28

6. В.П.Бојовића 3 3 86
7. Горња Варош 3 83
8. Војвођанска 4 117 1-30

9. В.Секулић 2 58 1-31

10. Јосић 3 85 1-30

11. И.Бирчанин 2 58 1-29

12. Коњовићева 2 60 1-28

13. Мразовићева 1 3
14. Бездански пут 2 53 1-27

15. Ђанић 2 47 1-32

    16. Сулавер         2         38            

17. Кљајићево 2 45
18. Станишић 1 22

                    У  К  У  П  Н  О: 44 1174 11-320
ПРИПРЕМНЕ   ПРЕДШКОЛСКЕ  ГРУПЕ (МЕШОВИТИ БОРАВАК) 

С   О   М   Б   О  Р
Ред.бр
.

Локација објекта Број
вас.груп

а

Бр.уписан
е 
     деце

Број
припремних
пред. група и

број деце
1. О.Ш.''Д.Обрадовић'

'
1 23 1-23

2. В.Секулић 1 30 1-30

3. Коњовићева 1 28 1-28

                    У  К  У  П  Н  О: 3 81 3-81

ПОЛУДНЕВНИ БОРАВАК
 ПРИПРЕМНЕ   ПРЕДШКОЛСКЕ  ГРУПЕ – ЗАБАВИШТЕ
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С    О  М   Б   О   Р  ( у седишту  установе )
Ред.бр
.

Локација  објекта Број вас.
група

Бр. уписане  деце

1. Шикара 1 9
УКУПНО: 1 9

Н А С Е Љ Е Н А   М Е С Т А  ( ван седишта установе )
 1. Кљајићево 2 40
 2. Чонопља 2 32
 3. Телечка 1 19
 4. Светозар Милетић 2 9+14
 5. Станишић 2 41
 6. Риђица 1 10
 7. Алекса Шантић 1 23
 8. Бездан 2 12+29
 9. Колут 1 18
10. Бачки Брег 1 10
11. Бачки Моноштор 2 41
12. Растина 1 8
13. Гаково 1 14
14. Стапар 2 47
15. Дорослово 1 6

УКУПНО: 22 373

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГРУПА У КОЈИМА ЋЕ СЕ РЕАЛИЗОВАТИ         ПРИПРЕМНИ
ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Ред.бр.        ОБЛИК  РАДА
1. Целодневни  боравак

   -   обданиште  -
2. Полудневни борававак 

  -    забавиште – град
3. Мешовити целодневни – полудневни боравак - град
4. Полудневни боравак 

  -   забавиште  - насељена места
УКУПНО  37
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ОБЛИКА РАДА, УКУПАН БРОЈ ГРУПА И ДЕЦЕ У  УСТАНОВИ  УПИСАНЕ ЗА 20

Ред.бр.     О Б Л И К   Р А Д А

1. Целодневни боравак 
         - јасле-

2. Целодневни боравак
     - обданиште -

3. Полудневни боравак
     - забавиште -

4. Мешовити целодневни – полудневни боравак - 
град

УКУПНО

ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 
     Рад у Установи  је реализован кроз:

 полудневни боравак, у 26 група (22 групе у насељеним местима и 4 у граду), и 
 целодневни  боравак  58 група (14  јаслених  група  у  граду у  четири  вртића:

„Цврчак“, „Цврчак 2“, „Пужић“, и „Сунце“.,  41 група у граду и 3 групе у насељеним
местима  –  Кљајићево:  вртић  „Звездице“  2  групе,  Станишић:  вртић  „Андреј“  1
група)

     Припремних предшколских група: 39 групе са укупно 790 деце.
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     Васпитно – образовни рад на српском језику изводио се у 79 васпитних група. На мађарском
језику у 3 групе, у вртићима „Бамби“ у Бездану, „Цица Маца“ у С. Милетићу и „Сулавер“ у граду
(укупно  43 деце).  У  вртићима  „Пинокио“  у  Телечкој  и  „Колибри“  у  Дорослову  васпитно  –
образовни рад се одвијао двојезично (укупно 26 деце).

Од почетка школске 2018./2019. године донето је 27  Мишљења Комисије за процену 
потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету.

            И у овој школској години  имали смо велику заинтересованост за упис деце у целодневни
боравак. Постојећим капацитетом нисмо могли задовољити потребе свих родитеља. 
Листа чекања  на дан 17.09.2018:
             2018.  годиште – 8 деце

 2017.  годиште – 26 деце
2016.  годиште – 20 деце
2015.  годиште – 3  деце
2014.  годиште – 3  деце

Укупно 60 деце. 

БРОЈНО СТАЊЕ ДЕЦЕ И ГРУПА ОД СЕПТЕМБРА, 2018.

Узраст Број група Број деце
1 – 2 год. 6 93
2 – 3 год. 8 116
1 – 3 год. меш. 1 2
3 – 4 год. 9 242
4 – 5 год. 9 258
5 – 6 год. 10 281
4 – 6 год. меш. 5 63
6 – 7 год. 37 804
Укупно 85 1859

Деца  са сметњама у развоју (са Мишљењем Комисије за процену потреба за пружањем 
додтане образовне, здравствене или социјалне подршке детету)

Број Група Број деце
15 27
УКУПНО: 27
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                  КРЕТАЊЕ БРОЈА ДЕЦЕ:
Школска година Укупан број деце у установи

2002/2003 1715
2003/2004 1688
2004/2005 1659
2005/2006 1706
2006/2007 1730
2007/2008 1781
2008/2009 1817
2009/2010 1792
2010/2011 1753
2011/2012. 1762
2012/2013 1778
2013/2014 1699
2014/2015 1771
2015/2016 1750
2016/2017 1806
2017/2018 1842
2018/2019 1859

РИТАМ РАДА 
Ритам рада реализован је  по Годишњем плану рада установе,  као и по Правилнику о

школском календару за основне школе са седиштем на територији АП Војводине, за школску
2018/2019.

За  време    летњег  периода,  од  01.07.2019.  до  30.08.2019.  рад   је  организован  за  децу
целодневног боравка у дежурним зградама по следећем распореду:

 у  улици  Спортска  бб  у  објектима  „Ђурђевак“,  „Бубамара“  и  „Цврчак“  за  децу  свих
узраста

КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИЈИХ АКТИВНОСТИ У УСТАНОВИ

             Активност Група Датум/време реализација
Јесење 
свечаности

све групе септембар
/октобар

Дан старих 3 групе припремних 
предшколаца из 
вртића “Вила” у О.Ш. 
„Д. Обрадовић“

1.октобар 2018. 28.09.2018.

Дечја недеља све групе, према 
узрасним 
могућностима

1.-05. октобар,
2018.

1.-05. октобар,
2018.
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Дан установе  ПП група, васпитачи 
Љиљана Радиновић, 
Снежана Божиновић
вртић „Ђанић“

20.октобар 2018. 25.10.2018.

Новогодишње 
свечаности

чланови драмске 
секције

децембар, 2018. 26.12.2018.

Школска слава- 
Свети Сава

најстарије групе јануар, 2019. 25.01.2019.

Дан жена по избору васпитача и
у договору са 
родитељима

март, 2019.
04.-07.2019.

Дан пролећа по избору васпитача и
у договору са 
родитељима

март, 2019.
друга и трећа
недеља марта

Дан вртића 
„Полетарац“, 
Оџаци

(учеснике ће 
одредити Педагошки 
колегијум)

март, 2019. 20.03.2019.

Дан изазова група деце коју 
одаберу стручни 
сарадници за физичко
васпитање

мај, 2019. 29.05.2019.

Дечје спортске игре све припремне 
предшколске групе из 
града и насељених 

јун, 2019.
06.-07.2019.

Еколошки карневал старије и најстарије 
групе 05.јун, 2019. 05.06.2019.

Колонија дечјег 
пријатељства 

деца из припремне 
предшколске групе  
(учеснике ће 
одредити Педагошки 
колегијум)

јун, 2019. 09.-15.06.2019.
Бијељина

деца и
васпитачи из

вртића
„Ђанић“

Учествовали  смо  18.05.2019.  ,  са  двадесеторо  деце  из  вртића  «Лалице»  из
Стапара ,на XII Етно фестивалу «Народна традиција“. 

ИЗВЕШТАЈ СА ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ ОДРЖАНЕ 01.10.2018.-05.10.2018.

У току Дечје недеље реализоване су следеће активности:
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ПОНЕДЕЉАК, 0  1  .10.20  1  8  .

Отварање Дечје недеље 

У   свим  објектима  предшколске  установе  постављена  је  изложба  дечијих  ликовних

радова. Јавне ликовне активности реализоване су у Парку хероја. Деца су цртала на бетону на

слободну тему.  У ликовним активностима учествовале су најстарије  групе деце из обејката

„Петар Пан“, „Невен“, „Маслачак“, „Венчић“ и „Сунцикрет“ ,  укупно  7 група, 200 малишана.

У насељеним местима су поред ликовних радионица организовани и :

- маскембал у вртићу - „Лептирић“ у Колуту, 

-обележен је Дан старих у вртићима „Дуга“ у Гакову, „Лалице“ у Стапару- дружење са бакама и

декама

-Реализоване су ликовне радионице у сарадњи са КЦ „Лаза Костић“, у вртићима „Колибри“ ,

активност –Промене у природи, у вртићу “Јагодица“, сламарска радионица.

УТОРАК, 0  2  .10  .  20  1  8  .

САРАДЊА СА ОСНОВНОМ  ШКОЛОМ „БРАТСТВО  ЈЕДИНСТВО“

Одлазак  деце на позоришну представу „Изволте у бајку са Црвенкапом“, 12 група , 300 деце се

посетило школу и гледали представу деце 4 разреда.

У насељеним местима реализоване су следеће активности:

- Дечја пијаца у вртићима „Пчелица“ у Чонопљи, „Лептирић“ у Колуту;

-Посета библиотеци деце из вртића“Звездице“у Кљајићеву- Дан за књигу

- маскембал у вртићима - „ Цица Маца“, у С.Милетићу, „Чуперак“ у А.Шантићу

- модна ревија и „чудне фризуре“ у вртићима „Воћкице“у Риђици и „Сунчица“у Б.Моноштору

-спортски дан – шарени полигон у вртићима „Андреј“у Станишићу и „Рода“у Растини

-„Дан хлеба“ - у сарадњи са децом из школе у Б.Брегу

-сарадња са ОШ у Стапару – представа „Воћна салата“

-деца из вртића „Бамби“ у Бездану  ,посетила су фабрику пластике “Веком“

СРЕДА      03.  10.201  8.
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КАРНЕВАЛ: ДЕФИЛЕ КОСТИМИРАНЕ  ДЕЦЕ

          Трћег дана Дечје недеље је већ традиционално одржан Карневал (дефиле костимиране

деце).  Карневал се одржао у улици Краља Петра I,  а учесници су била деца свих старијих и

најстаријих група у граду, укупно 19 група са преко 500 малишана.

Деца су прошетала главном улицом и отплесали своје кореографије уз музику: „Пожурите роде“

која је уједно и химна вртића, „Велика сам велика“, „Како расту деца“, „Ти и ја“, „Кад би мени

дали један дан“, „Хајдемо у коло“ и „Жмурке“.

Млађе и средње групе организовале су маскембал у вртићима

   У организацији Црвеног крста и Војске Србије ,приређана је манифестација „Дечија болница“ у

којој је учествовало 6 најстаријих васпитних група.

У насељеним местима  организоване  су :

-спортске активности у вртићима: „Чуперак“ у Алекса Шантићу,  „ Цица Маца“, у С.Милетићу,

„Колибри“   у  Дорослову   ,   „Звездице“  у  Кљајићеву  ,“Пинокио“   у  Телечкој   и  „Сунчица“  у

Б.Моноштору

-посета етно кући „Ружица“ деце из вртића „Воћкице“ у Риђици

 - музичке активности  у вртићу „Андреј“ у Станишићу 

- маскембал у вртићима „Дуга“ у Гакову, „Пчелица“ у Чонопљи и „Бамби“ у Бездану, „Јагодица“ у

Б.Брегу, „Рода“ у Растини

- у вртићу  „Лептирић“ у Колуту - активност „Румени колачи“

-Дан изненеђења  - у вртићу „Лалице“ у Стапару, деца су припремила поклоне једни за друге.

ЧЕТВРТАК       04  .10.201  8  .

СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ

У оквиру Дечје недеље, дана 04.10.2018. године,  реализоване су „  Дечје спортске

игре“ коју су организовали стручни сарадници за физичко васпитање уз помоћ васпитача и

сарадника.

Манифестација  је  одржана  на  отвореном  терену, СЦ  „Соко“  Сомбор,  са  почетком  у  9

часова  за  прву  смену,  и  10  часова  за  другу  смену.  Учесници  су  била  деца  припремно-

предшколског програма из града.

Учествовало је 8 васпитно-образовних група, са укупно 240 –оро деце, који су приказали

своје моторичке способности. Учесници су била деца из следећих објеката:  

1. „Вила“  –  „Вила“  –  васпитачице  Гордана  Трифковић,  Радојка  Бијелицки,  Ружица

чапо и Снежана Замбо (3 групе)
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2. „Ђурђевак“ – васпитачице Александре Челаревић (1 група)

3. „Сунцокрет  “  –  васпитачица  Драгана  Кемер,  Весна  Вукобратовић  и  Љиљана

Шишак (2 групе)

4. „Невен“ – васпитачица Терезе Ландека и Весне Мазињанин (2 групе)

Дечје  спортске  игре су  организовали  и  координисали  стручни  сарадници  за  физичко

васпитање.

Деца су уз пратњу васпитача долазила 10 минута пре почетка манифестације. Дочекали су их

стручни  сарадници за  физичко васпитање, одвели  их  у  свлачионице  и  припремили  за

предстојеће  спортске  активности.  Манифестација  је  почела организованим уласком деце на

спортски терен.

Спортске активности су обухватале: 

1. Загревање у виду трчања са задацима,

2. Комплекс вежби обликовања, 

3. Четири полигона спретности (провлачење, трчање, скакање и вучење), 

4. Вежбе истезања.

Сва деца су добила дипломе за учешће на „ Дечјим спортским играма“. Након завршетка игара

деца су организовано напустила терен.

У објетку „Чигра“ је организован спортски дан  где су деца из вртића заједно са децом из ОШ

„Иво  Лола  Рибар“  учестовала  на  полигону  спретности.  Активност  је  организовао  стручни

сарадник за физичко Јован Узелац.

У насељеним местима организовано је:

- Дечија пијаца у вртићима „Лалице“ у Стапару, „Рода“ у Растини,  „Сунчица“ у Б.Моноштору

- спортске активности у вртићима:  „Дуга“ у Гакову, „Пчелица“ у Чонопљи, „Воћкице“ у Риђици

-позоришна представа у сарадњи са  КЦ “Лаза Костић“ у вртићима „Колибри“  у Дорослову,

„Бамби“ у Бездану,  „ Цица Маца“, у С.Милетићу

-дружење деце са децом из основне школе у вртићима „Јагодица“ у Бачком Брегу  обележен

Међународни  дан заштите животиња и „Чуперак“ у Алекса Шантићу.

- маскембал у вртићима „Звездице“ у Кљајићеву и „Андреј“ у Станишићу

- „Бициклијада“ – у вртићу „Лептирић“ у Колуту
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ПЕТАК  05.10  .  2018.

ДАН ПОСЕТА КУЛТУРНИМ И ЈАВНИМ  ИНСТИТУЦИЈАМА

Планиране посете културним институцијама су реализоване :

-Посета  Градској  библиотеци  „Карло  Бијелицки“ деце  из  вртић  „Петар  пан“,  група

васпитачице Александре Ђорђевић и Љиљане Вулић 

-Посета  галерији  „Милан Коњовић“ деце из  вртића „Сунцокрет“,  група васпитачице  Весне

Вукобратовић и Драгане Кемер и вртића „Невен“, група васпитачице Терезе Ландека  

-Посета  Градском  музеју  деце  из   вртић  „Бајка“,васпитачи  Јасмина  Веселиновић  Делић

Данијела  Јанковић  Ђурђев  ,  припремна  предшколске  група  и  вртића  „Венчић“  васпитача

Милице Влаисављевићу

 

Реализоване  су  РАДИОНИЦЕ  ИГАРА  ИЗ  ПРОГРАМА  ЗА  РАЗВОЈ    САМОПОШТОВАЊА  „МОЈЕ

ЖЕЉЕ“, „МОЈА ОСЕЋАЊА“

-МЕЂУСОБНЕ  ПОСЕТЕ  ВРТИЋА, ПОСЕТЕ  ОСНОВНИМ  ШКОЛАМА ОДВИЈАЋЕ  СЕ  ТОКОМ  ЦЕЛЕ

НЕДЕЉЕ  ПРЕМА ПЛАНУ ВАСПИТАЧА.

- Деца из вртића „Чигра“  у Шикари посетила су своје другаре  у вртићу „Вишњица“ ,

-Деца из вртића „Сулавер“ посетила су своје другаре  у вртићу „Врапчић“ ,

-Деца из вртића „Бајка“ посетила су своје другаре  у вртићу „Невен“

-Деца из вртића „Вила“ посетила су своје другаре  у вртићу „Бубамара“ и „Ђурђевак“

У насељеним местима су  организовани :

- спортски дан у вртићу„Лептирић“ у Колуту, „Јагодица“ у Бачком Брегу, „Бамби“ у Бездану,

- маскембал у вртићу„Воћкице“ у Риђици, „Лалице“ у Стапару

-  ликовне  радионице  у  вртићима  „Колибри“  у  Дорослову,  „Рода“  у  Растини,  „Звездице“  у

Кљајићеву, „Пчелица“ у Чонопљи.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА УСТАНОВЕ

 У Народном позоришту Сомбор, 25. 10. 2018.  обележено је  133 године постојања предшколске
установе „Вера Гуцуња“  . Присутнима се обратила директорица установе, Александра Перовић,
а  приредбу  под називом „Када  се  роди дете“  су  извела  деца  из  објекта  „Ђанић“,  васпитача
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Снежане  Божиновић и Љиљане Радиновић. Свечаност су увеличали градоначелница, Душанка
Голубовић,  градски већник за образовање,   презвитер Сава Николић архијерејски намесник
сомборски,  Немања  Сарач,  помоћник  начелника  за  образовање,  Милан  Проле,  председник
Савета  родитеља,  Симо  Катанић,  представници  Управног  одбора  установе,  директори  и
стручне службе предшколских установа из Апатина и Оџака , родитељи, пензионери, запослени
и многи други нама драги гости.

6. Дечје спортске игре у оквиру Дечје недеље
У оквиру Дечје недеље, дана 04.10.2018. године,  реализоване су „  Дечје спортске игре“

коју  су  организовали  стручни  сарадници  за  физичко  васпитање  уз  помоћ  васпитача  и
сарадника.

Манифестација  је  одржана  на  отвореном  терену, СЦ  „Соко“  Сомбор,  са  почетком  у  9
часова  за  прву  смену,  и  10  часова  за  другу  смену.  Учесници  су  била  деца  припремно-
предшколског програма из града.

Учествовало је 8 васпитно-образовних група, са укупно 240 –оро деце, који су приказали
своје моторичке способности. Учесници су била деца из следећих објеката:  

 „Вила“ – васпитачице Ружица Чапо, Снежана Замбо, Гордана Трифковић и Радојка
Бјелицки (88-оро деце)

 „Сунцокрет“  –  васпитачице  Весна  Вукобратовић,  Драгана  Кемер  и  Љиљана
Шпишак (63 детета)

 „Ђурђевак“ – васпитачица Ана Челаревић (27-оро деце)
 „Невен“ – васпитачице Весна Мазињанин и Тереза Ландека (62 детета)

Дечје  спортске  игре су  организовали  и  координисали  стручни  сарадници  за  физичко
васпитање.
Деца су уз пратњу васпитача долазила 10 минута пре почетка манифестације. Дочекали су их
стручни сарадници за физичко васпитање и припремили за предстојеће спортске активности.
Манифестација је почела организованим уласком деце на спортски терен.
Спортске активности су обухватале: 

1. Загревање у виду трчања са задацима,
2. Комплекс вежби обликовања, 
3. Четири полигона спретности (провлачење, трчање, скакање и вучење), 
4. Вежбе истезања.

Након завршетка игара деца су организовано напустила терен.
7.Јесењи општински крос
Јесењи  општински  крос  одржан  је  у  петак,  12.10.2018.  године  на  градском  стадиону.
Организатори  кроса  су  атлетски  клуб  „Маратон“,  Сомбор  и  Спортски  савез  града  Сомбора.
Након  загревања,  које  су  реализовали  стручни  сарадници  за  физичко  васпитање,  деца  су
трчала 120 метара .
Припремно предшколске групе које су учествовале на општинском кросу су:

1. Објекат „Сунцокрет“, васпитачице Драгана Кемер и Весна Вукобратовић

2. Објекат „Ђурђевак“, васпитачица Ана Челаревић

3. Објекат  „Вила“,  васпитачице  Гордана  Трифковић,  Радојка  Бјелицки,  Снежана  Замбо  и
Ружица Чапо.

Укупно је учествовало 138-оро деце. Они који су освојили прва три места су:
 Девојчице: 1. Мила Живковић
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                    2. Ивана Смиљанић
                    3. Мила Шврака

 Дечаци: 1. Лазар Орсић

               2. Вук Вемић
               3. Никола Радмановић

Након завршетка трке деца су организовано напустила стадион, и заједно са васпитачима и
стручним сарадницима за физичко васпитање, су се вратили у свој објекат. 
9. 9. Сомборска улична трка
Сомборска  улична  трка,  дечја  спортска  манифестација  у  организацији  Атлетског  клуба
„Маратон“, подржана од стране Скупштине града Сомбора и Спортског савеза града Сомбора,
девети пут за редом одржана је у петак, 19.10.2018. године, са почетком у 16 часова. Учесници
су се окупљали испред робне куће „Београд“,  у  улици Краља Петра I,  одакле су их стручни
сарадници за физичко васпитање, Наташа Бабић, Синиша Лазић, Јован Узелац и Филип Локас
одвели на стартне позиције.
Предшколску установу „Вера Гуцуња“ представљала су деца из објекта: 

 „Бајка“, васпитачице Јасмине Веселиновић и 
 „Венчић“, васпитачице Милице Влаисављевић,

као и деца из других објеката која су дошла у пратњи родитеља.На уличној трци учествовало је
58 деце.
Девојчице које су освојиле прва три места су:

 Ана Шмит  – 1. место (објекат „Бамби“)
 Луција Перић – 2. место (објекат „Венчић“)
 Миња Шнадербек – 3. место (објекат „Вила“)

Дечаци који су освојили прва три места су:
 Милош Петковић – 1. место (објекат „Венчић“)
 Урош Марковић – 2. место (објекат „Ђурђевак“)
 Алексеј Шошкић – 3. место (објекат „Бајка“)

Деца која су освојила прва три места добила су медаље и дипломе.
10. Мерење у склопу пројекта
Предшколцка  установа  „Вера  Гуцуња“  одабрана  је  да  учествује  у  важном  истраживању
Факултета  спорта  и  физичког  васпитања,  Универзитета  у  Новом  Саду,  који  реализује
краткорочни пројекат од посебног интереса за одрживи развој у АП Војводини, у 2018. години,
„ПРЕФИТ – предлог нове батерије тестова физичког фитнеса код деце предшколског узраста“, а
финансиран  је  од  стране  Покрајинског  секретеријата  за  високо  образовање  и  научно
истраживачку  делатност.  Истраживање  ће  се  реализовати  у  оквиру  докторске  дисертације
стручног сарадника за физичко васпитање, Наташе Бабић, под називом „Ефекти свакодневног
организованог физичког вежбања на развој фундаменталних моторичких вештина и физичког
фитнеса код деце предшколског узраста“.
У пројекту ће учествовати све припремно предшколске групе из града.  Идеја је  да се групе
поделе на експерименталне и контролне. Експерименталне групе чиниће деца објеката :   

 „Вила“  –  3  групе,  васпитачица  Радојке  Бјелицки,  Гордане  Трифковић,  Ружице  Чапо  и
Снежане Замбо

 „Сунцокрет“ – 2 групе,  васпитачица Љиљане Шпишак,  Весне Вукобратовић и Драгане
Кемер

 „Ђурђевак“ – 1 група, васпитачице Ане Челаревић

Остале групе групе чиниће контролну, и са њима ће се реализовати активности предвиђене
планом и програмом за физичко васпитање. Експерименталну групу чиниће око 168-оро деце,
а контролну око 180-оро деце. 
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Мерење ће бити реализовано у вртићима, школској сали ОШ „Доситеј Обрадовић“ и спортској
сали СЦ „Соко“, у „Партизану“. Предвиђено је да пројекат траје 6 месеци, и да се деца мере на
почетку новембра и у мају. Пре почетка мерења потребно је да родитељи потпишу пристанак
да им деца учествују у пројекту

ЈАВНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

ЕКО КАНРЕВАЛ

ПУ „Вера Гуцуња“ је у среду, 05. јуна 2019. године, на главној улици у граду, са почетком у

9:30  обележила  Светски  дан  заштите  животне  средине  традиционалним  Еко  карневалом,

посвећеном еколошким темама и очувању наше планете Земље.

На овој  манифестацији поводом завршетка још једне школске године,  учествовале су

старије и најстарије групе- 9 група, 320 деце.

  Деца   су   у  разноврсним  креативним  костимима  посвећеним  природи  и  очувању

животне средине, са својим васпитачима, родитељима и многим другим посматрачима, ширила

јсу  поруке о значају заштите животне средине кроз песму и плес  - „Здравица“, „Заклео  се

бумбар“, Тик-так“,“ЗОО-врт“, „Ја  чисто волим“, „Чисте руке“, „Не разбацуј  смеће“.

Валценград

Традиционално  плес  матураната  основних  и  средњих  школа  „Валценград“  одржан  је

јубиларни десети пут. На платоу испред Жупаније у среду, 29.маја, наступили су предшколци из

вртића „Невен“, „Вила“, „Ђурђевак“ и „Бајка“, мали матуранти из сомборских основних школа

„Никола Вукићевић“, „Доситеј Обрадовић“,  „Иво Лола Рибар“, као и „Моше Пијаде“ (Бачки Брег),

„Лаза Костић“ (Гаково). Публици су се представили и велики матуранти из Гимназије  „Вељко

Петровић“,  Средње  медицинске  школе  „Др  Ружица  Рип“,  Средње  економске  школе,  Средње

школе  „Свети  Сава“,  Пољопривредно-прехрамбене  и  Средње  техничке  школе.  Организатор

манифестације је Раванград денс ГКУД-а Раванград.

Дечија колонија пријатељства

Понедељак,  10.06.2019.,  је  дан током којег  су  деца учествовала на Свечаном отварњу

колоније  рециталом  и  плесном  изведбом  под  називом  „Хајде  свете  буди  дете“.  Током

поподнева  смо  прошетали градом,  посетили  „Музеј  Семберије“  и  манастир  Светог  Василија

Острошког, те погледали представу за децу „Снежана и седам патуљака“ у Центру за културу

„Семберија“. 
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Другог дана боравка (уторак, 11.06.2019.), деца су уживача на излету до манастира Тавна

те учествовала на „Лего радионици Дворац за Снежану“.

У среду, 12.6.2019., организован је излет до манастира Свете Петке и одлазак у етно село

„Станишићи“ (туристички обилазак, вожња возићем)

Четвртак, 13.6.2019., је био дан за позоришну представу „Сестре свађалице“ у извођењу

васпитача  домаћина  „Фолклорне“  радионице  где  су  деца  научила  понеке  основне  кораке

појединих  народних  кола,  те  учествовала  на  свечаној  припредби  у  Центру  за  културу

„Семберија“ представили су се са рециталом и две плесне изведбе под називом „ Када будем

велик ја“ и „Дволична песма“.

Петак, 15.6.2019., је обележен као спортски дан учествовањем на „Малој олимпијади“ у

Градском  парку  те  присуствовањем  свечаном  затварању  Колоније  и  журци  за  децу  са

аниматорима.

Дан установе ПУ „Полетарац“, Оџаци

ПУ  „Полетарац“  је  21.  и  22.  марта  2019.  године  прославио  свој  83.рођендан.  Тема

овогодишње прославе била је „Чудесна дечја машта“. Наша Установа се одазвала позиву, те су

две групе из вртића „Лалице“,  из Стапара путовале на крилима маште,  како је  гласио мото

манифестације, припремивши изведбу уз песму „Кад снови крила добију“.

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА

У суботу 18.05.2018. године, одржана је јавна манифестација "Народна традиција", у Српском

Милетићу. Организатор ове маифестације је било Удружење васпитача Војводине, а домаћин

ПУ "Полетарац", из Оџака. Из објекта "Лалице" учествовало је 20-оро деце.

САРАДЊА СА СИГУРНОМ КУЋОМ 

Објекат  "Сунцокрет", деца припремно предшколског узраста, заједноо са васпитачица Весне

Вукобратовић и Драгане Кемер, 26.12.2018.године су посетила Сигурну кућу, где су се заједно

са децом која су тамо смештена, кроз пријатне и празничне активности, дружили, израђивали

новогодишње украсе,  проводили време сладећи се слаткишима.  Сигурну кућу је  посетила и

директорица  ПУ "Вера  Гуцуња",  заједно са  стручним сарадницима Наташом Бабић и Надом

Стојиљковић. Радионицу за децу је водила васпитачица Данијела Попић. 

У  добротворном  пролећном  плесу,  28.3.2019.године,  који  је  организовала  Сигурна  кућа  из

Сомбора, учествовала је припремно предшколска група објекта "Ђурђевак", васпитачице Ане

Челаревић. Деца су плесала уз песме "Ти и ја", "Како расту деца" и "К'о чоколада".
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САРАДЊА СА ВРТИЋИМА ИЗ МАЂАРСКЕ

Васпитачи  и  стручни  сарадници  наше  установе  су  посетили  вртић  у

Кишпешти,  18.3.2019.године.  Том  приликом,  обишли  смо  њихов  вртић,

разменили искуства и упознали град.

РАЗЛИЧИТИ ОБЛИЦИ И ПРОГРАМИ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА

У  насељена места  су реализовани  програми – ИГРАОНИЦЕ:

1. Бачки Моноштор, вртић „Сунчица“ – васпитачи Марина Маријановић и Магдалена Јагер; уписано

4 деце.

2. Гаково, вртић „Дуга“ – васпитачи Драгица Тодоровић и Зорка Ђурђевић; уписано 2 деце

3. Стапар, вртић „Лалице“ – васпитачи Мирјана Лончар и Наташа Абић; уписано 23 деце

4. Телечка, вртић „Пинокио“ – васпитач Ерика Михалек; уписано 17 деце.

5. Риђица,  вртић „Воћкице“ – васпитач Соња Коруга; уписано 14 деце.

6.Кљајићево, вртић „Звездице“ – васпитачи Бојана Милојевић и Гордана Кончаловић;  4 деце.

7. Колут, „Лептирић“ – васпитач Бранка Новковић; 4 деце

8.А.Шантић, вртић „Чуперак“ – васпитач Нинослава Пејић; 1 деце

 Програм  –  ИГРАОНИЦЕ  за  децу  која  не  похађају  вртић  у  школској  2018./2019.  години  се

реализовао  у  насељеним местима, сем у вртићима у Дорослову,  Растини, Станишићу, Светозар

Милетићу, Бачки Брег, Бездан, .Чонопља у којима није било заинтересоване деце.

Реализација играоница  у насељеним местима  започела је  од 06. 03. 2019., одржаване су једном

недељно- сваке  среде у периоду од 12,30- 13,30 час. до 13.06.2018.год. са укупно 69 деце .

Обухваћена су деца узраста од 3 до 5 година. Родитељи су имали могућност присуствовања током

рада играонице.

Играоница ,  као  један од облика  окупљања деце,   имала је  за  циљ да уведе  децу у  активности,

односно да се створе услови за ангажовање деце у разним врстама игара.  Методе, средства и облици

рада  били  су  усклађени  са  основама  програма  васпитно-образовног  рада..  Заступљене  су  биле
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функционалне  игре,  игре  маште  и  улога,  игре  са  постављеним правилима,  конструктивне  игре....

Опрему  играонице  су  чиниле  разне  врсте  дидактичких  и  друштвених  игара,  лутке,  сликовнице,

музички инструменти, прибор за цртање и сликање, конструктори, куткови...

Активности су реализоване у радним собама и двориштима вртића

ИГРАОНИЦА ЗА РОМСКУ ДЕЦУ У ВРТИЋУ

 „СУНЧИЦА“ У БАЧКОМ МОНОШТОРУ

Отворени вртић за Ромску децу и децу из осетљивих група у Бачком Моноштору почео је

са радом 2001 године на заједничку иницијативу Црвеног крста Сомбор и Удружења „Румунка“

из Бачког Моноштора.  До фебруара 2006.  године функционисала је  као облик неформалног

образовања за децу предшколског узраста уз сарадњу са ПУ „Вера Гуцуња“ и месне заједнице

Бачки Моноштор.

Основни циљ функционисања играонице је припрема деце за предшколско образовање

кроз социјализацију деце, учење језика и програме примерене дечјем узрасту кроз које стичу

основна сазнања о превенцији здравља, личниј, колективној и породичној хигијени, правилној

исхрани, комуникацији са вршњацима и особама.

По  програму  Црвеног  крста  Сомбор  наставу  тј.  васпитни  рад  реализују  васпитачи

предшколске установе, као и асистента ромског у циљу што лакшег учења језика. Активисти

Црвеног  крста  у  сарадњи  са  васпитачима  реализују  радионице  из  превенције  здравља,

екологије, етнологије, породице и животне средине.

Играоница се  свакодневно одржава од 13 до 15 часова у објекту „Сунчица“ у  Бачком

Моноштору, тј. у ПУ „Вера Гуцуња“. Реализатори су васпитачица Јагер Магдалена и асистент,

Петровић Љиљана.  Обухваћена су деца узраста од 3 – 5 година, ромске националности као и

остала деца из социјално угрожених породица.

У  играоницу је уписано 44деце .

БИЛИНГВАЛНА ГРУПА НА СРПСКО-НЕМАЧКОМ ЈЕЗИКУ 

Један од развојних циљева дефинисаних Развојним планом ПУ „Вера Гуцуње“ јесте да се
деци  и  родитељима  понуде  програми  којима  ће  се  повећати  обухват  деце.  На  овај  начин,
Установа је одговорила на задатке из  „Стратегије развоја образовања у Србији до 2020. године“
да се кроз понуду посебних и специјализованих програма прошири  обухват деце са постојећим
капацитетима   (људским,  просторним),  који   не   оптерећује  буџет  предшколске   установе
ослањајући  се на сопствене  снаге,  сензибилитет  васпитача, простор  вртића  који  се већ
користи.

ПУ „Вера Гуцуња“, у складу са тим, нудила је  посебне и специјализоване програме  који
су  подржавали  дечији   рани   развој,  и  нису  били  условљени финансијским   учешћем
родитеља. 
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Од  школске  2016./2017.  године  увели  смо  специјалозовани  програма  под  називом
„Научи немачки“. 

Сматарамо  да  је  овакав начин  увођења  немачког језика ,  добар корак ка  системском
решењу, тј. формирању билингвалне групе у овој школској години.

Усвајање језика је креативан процес, а способност деце да опонашају оно што чују у свом
окружењу само им помаже да искористе језичку креативност којом их је природа обдарила и да
деци  омогућимо  да  усвоје  нематерњи  језик  на  начин  близак  усвајању  матерњег  језика  тј.
природним путем.
ЦИЉНА  ГРУПА: Деца узраста од 4до 6 година, целодневни боравак.
ЗАДАЦИ,  МЕТОДЕ  И   САДРЖАЈИ   ВАСПИТНО  –  ОБРАЗОВНИХ   АКТИВНОСТИ   ПРОГРАМА
израђени су  у сарадњи са удружењем „Герхард“.
 Место реализације  – Вртић “Ђанић“, у улици XII Војвођанске бригаде 41.
 Кадар који  реализује  програм  –   васпитач  са  знањем  немачког језика.
Уписано је  7 деце. У припремној предшколској групи у вртићу се сваки дан уводи немачки
језик у којој је уписано 32 деце.

                                                ЈЕСЕЊИ ОПШТИНСКИ КРОС

Јесењи  општински  крос  одржан  је  у  петак,  12.10.2018.  године  на  градском  стадиону.
Организатори  кроса  су  атлетски  клуб  „Маратон“,  Сомбор  и  Спортски  савез  града  Сомбора.
Након  загревања,  које  су  реализовали  стручни  сарадници  за  физичко  васпитање,  Наташа
Бабић, Синиша Лазић и Филип Локас, деца су трчала 120 метара .

Припремно предшколске групе које су учествовале на општинском кросу су:
4. Објекат „Сунцокрет“, васпитачице Драгана Кемер и Весна Вукобратовић

5. Објекат „Ђурђевак“, васпитачица Ана Челаревић

6. Објекат  „Вила“,  васпитачице  Гордана  Трифковић,  Радојка  Бјелицки,  Снежана  Замбо  и
Ружица Чапо.

Укупно је учествовало 138-оро деце.

9. СОМБОРСКА УЛИЧНА ТРКА

Сомборска  улична  трка,  дечја  спортска  манифестација  у  организацији  Атлетског  клуба
„Маратон“, подржана од стране Скупштине града Сомбора и Спортског савеза града Сомбора,
девети пут за редом одржана је у петак, 19.10.2018. године, са почетком у 16 часова. Учесници
су се окупљали испред робне куће „Београд“,  у  улици Краља Петра I,  одакле су их стручни
сарадници за физичко васпитање, Наташа Бабић, Синиша Лазић, Јован Узелац и Филип Локас
одвели на стартне позиције.

Предшколску установу „Вера Гуцуња“ представљала су деца из објекта: 
 „Бајка“, васпитачице Јасмине Веселиновић и 
 „Венчић“, васпитачице Милице Влаисављевић,

као и деца из других објеката која су дошла у пратњи родитеља.На уличној трци учествовало је 
58 деце.
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ПОТРЧИМО ЗАЈЕДНО ДО ЗВЕЗДА

Поводом „Дана града“,  стручни сарадник за  физичко васпитање,  Наташа Бабић је,  у  оквиру
предшколске  установе  „Вера  Гуцуња“,  у  сарадњи  са  СЦ  „Соко“  и  Спортским  савезом  града
Сомбора,  по  други  пут  организовала  манифестацију  за  децу  предшколског  узраста,  под
називом „Потрчимо заједно до звезда“.
Манифестација је реализована 14.02.2019. године у хали „Мостонга“. Учесници су била деца из
9  припремно-предшколских  група,  укупно  180-оро  деце  из  објеката  у  граду.  Трчало  се
симболичних 30м, а манифестација је почела у 10 часова. Деца су подељена у две категорије, на
дечаке и девојчице, и мерена су времена за сву децу. Без обзира на време, сва деца су добила
дипломе и медаље, а прва три места,  и дечаци и девојчице,  су добили симболичне награде.
Координатор манифестације је била Наташа Бабић, стручни сарадник за физичко васпитање, у
сарадњи са колегама из Спортског савеза града Сомбора.

Групе које су учествовале су:
1. „Вила“, 3 групе, васпитачице Бјелицки Радојка, Трифковић Гордана, Замбо                Снежана и
Ружица Чапо,
2. „Невен“, васпитачице Мазињанин Весна и Ландека Тереза,
3. „Сунцокрет“, васпитачице Шпишак Љиљана и Вукобратовић Весна и Кемер Драгана,
4. „Ђурђевак“, васпитачица Челаревић Ана,
5. „Бајка“, васпитачица Јасмина Веселиновић.

КРОС РТС-А 

Традиционални крос  РТС-а  одржан  је  10.05.2019.  године  на  градском стадиону  "Раднички".
Учествовало је пет припремно предшколских група из објеката "Бајка", "Ђурђевак" и "Вила".
Деца су трчала у 2 категорије, посебно дечаци и девојчице. Пре почетка такмичења стручни
сарадници за физичко васпитање Наташа Бабић, Андреа Хернаус, Синиша Лазић и Филип Локас
су децу загрејали и припремили за трку. 

Прва три места су добила медаље и дипломе, а за другу децу су биле обезбеђене чоколадице.
Деца су организовано напустила стадион у пратњи васпитача и стручних сарадника за физичко
васпитање.

Објекти који ниси учествовали на кросу РТС-а на градском стадиону "Раднички", организовали
су такмичење на нивоу објекта. Прва три места код дечака и девојчица су добила дипломе. 
Учесници овогодишњег кроса РТС-а су биле све припремно предшколске групе наше установе,
из града и са села. Од укупно 718 предшколаца, тај дан је учествовало 635 деце.

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ИЗАЗОВА

Дан  изазова  (Challenge  Day)  је  најмасовнија,  традиционална,  међународно  призната  и
афирмисана манифестација чију реализацију координира TAFISA –Међународна Асоцијација за
Спорт за све.  Манифестација се одржава сваке године, последње среде у месецу. Ове године
реализована је 29-тог маја.
          Предшколска установа „Вера Гуцуња“ je подржалa манифестацију вежбањем у трајању од
30  минута.  Објекти  у  граду,  и  на  селу,  су  организовали  моторичку  активност,  по  избору
васпитача, у дворишту и собама матичног објекта.
        У сарадњи са СЦ „Соко“ и АК „Маратон“ из Сомбора, у сали „Партизана“ реализовано је
трчање,  путем  PREFIT  Shuttle  run  теста,  за  децу  предшколског  узраста.  Објекти  који  су

32



учествовали  су:  „Сунцокрет“,  „Невен“,  „Венчић“,  „Бајка“  и  „Вишњица“.  Укупно  7  група  је
учествовало.

ИЗВЕШТАЈ СА ДЕЧЈЕ СПОРТСКЕ ОЛИМПИЈАДЕ 

За крај школске године, одржана је традиционална „Дечја спортска олимпијада“ у сарадњи
са СЦ “Соко“, коју је организовала  и координисала  Наташа Бабић,  стручни сарадник за физичко
васпитање,  уз  помоћ  стручних  сарадника  Синише  Лазића,  Филипа  Локаса  и  Андрее  Хернаус  и
васпитача. Олимпијада је реализована у два дана, 06.06. и 07.06.2019. године. 

Манифестација је одржана у затвореној сали (четвртак) и на отвореном терену (петак) СЦ
„Соко“ Сомбор, са почетком у 9 часова за прву групу, и 10 часова за другу групу. Учесници су била
деца припремно- предшколског програма и две старије групе, из града.

Учествовало је  17 васпитно-образовних група, са укупно  474 деце, који су  приказали своје
моторичке способности. Учесници су била деца из следећих објеката:  

 „Петар Пан“ – васпитачица Александра Ђорђевић

 „Венчић“ – васпитачица Милица Влаисављевић

  „Ђанић“ – васпитачице Љиљана Радиновић и Снежана Божиновић

  „Врапчић“ – васпитачица Слободанка Першић

 „Вила“ – васпитачице Гордана Трифковић, Радојка Бјелицки, Снежана    Замбо и Ружица
Чапо

 „Вишњица“ – васпитачице Јелена Плужарев и Бисерка Матијевић

 „Ђурђевак“ – васпитачице Ана Челаревић и Кристина Босанчић

  „Чигра“ – васпитачица Весна Крстић

 „Бајка “ – васпитачице Данијела Јанковић и Наташа Паскаш

 „Сунцокрет“ – васпитачице Љиљана Шпишак, Драгана Кемер и Весна Вукобратовић

  „Невен“ – васпитачице Весна Мазињанин и Тереза Ландека

Деца су уз  пратњу  васпитача долазила  10 минута пре почетка  манифестације. Манифестација је
почела организованим уласком деце на спортски терен.

Спортске активности су обухватале: 
1. Загревање у виду трчања са задацима,
2. Комплекс вежби обликовања, 
3. Спортске игре ( скакање, трчање, равнотежа и прецизност – прелазак преко греде и

гађање чуњева, спретност – ношење лоптице у кашици)  
4. Вежбе истезања.
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Након завршетка игара сва деца су добила медаље које су правили њихови другари. После доделе 
медаља, деца су организовано напустила терен.

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНИХ,  РУКОВОДЕЋИХ,  УПРАВНИХ  И
САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА УСТАНОВЕ

 ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНИХ ОРГАНА 

 Програм васпитно-образовног већа (чине васпитачи и стручни сарадници)

Време 
реализац
ије

Активности/теме Начин 
реализац
ије:

Носиоци 
реализације реализациј

август
 2018.

Извештај о раду за школску 
2017./2018.
Предлог годишњег плана 
рада за 2018./2019.
Нови стандарди квалитета 
рада ПУ
Упутство за почетак рада

излагање,
презентациј
а

Директор и 
стручна служба 

29.08.2018.

    
новембар  
     2018.

«Пројектно планирање» - 
педагошки приступ у раду са 
децом

 Презентација примера добре 
праксе са стручних скупова 
мед.сестара предшколских 
установа

презентациј
а

васпитачи:
Милица 
Влаисављевић,
Данијела Попић

мед. сестрa    
  Kристина Чачић,
   васпитачи: 
 Снежана Терзин,
 Слађана Мирић
 стручни сар. за  
    физичко  
    васпитање:
 Бабић Наташа

27.11.2018.

       март
        2019.

Социо-емоционални развој презентациј
а

психолог
 Смиља Драганов 11.03.2019.

jун 2019. Анализа васпитно-образовног
рада у школској 2018./2019. 
години

излагање представници
 актива и тимова 19.06.2019.
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Извештај реализације Педагошког колегијума 

август 2018. 1.Формирање нових васпитно-
образовних група; 2. 
Специјализовани програм „Научи 
немачки“; 3.Васпитно-образовно 
веће; 4. Активи; 5. Програми: 
Колонија дечијег пријатељства, 
Дан установе; 6. Радни листови, 
позоришне представе; 7. Чланови 
тимова – решења; 8. Акредитовани 
семинари; 9. Групе у насељеним 
местима; 10. Потврда о 
здравственом стању детета за упис
у вртић; 11. Распоред радника

састанак, 
дискусија, 
договор

директор, 
стручна 
служба 21. 08. 2018.

1. Упис деце миграната; 2. 
Дневни ред васпитно-
образовног већа; 3. Нови 
стандарди квалитета рада 
установе; 4. Нове јаслене 
васпитно-образовне групе

састанак, 
дискусија, 
договор

директор, 
стручна 
служба

27. 08. 2018.

септембар, 
октобар 
2018.

1. Дечја недеља; 2. Дан установе; 3.
Стручни  сусрети;  4.  Деца  са
посебним  потребама  –  ИОП-и;  5.
Стручни  актив  за  развојно
планирање;  Тим  за  заштиту  од
дискриминације,  насиља...;  6.
Опремање  објекта  „Чигра“;  7.
Извештај  просветној  саветници
Ксенији Лишчевић о активностима
Тима  за  инклузивно  образовање
везано за  упис деце миграната;  8.
Ослобађање плаћања за млађу децу
са  сметњама  у  развоју;  9.  Нови
правилници;  10.  Евидентирање
деце за упис током школске године

састанак, 
дискусија, 
договор

директор,
стручна
служба 20. 09. 2018.
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новембар 
2018.

1. Стручно усавршавање;  2. План 
рада Тима за обезбеђивање 
квалитета рада; 3. Молбе 
родитеља; 4. Стручни испити; 5. 
Стручни сусрети васпитача на 
Тари; 6. Набавка Основа програма; 
7. Зимски распуст – организација 
рада

састанак, 
дискусија, 
договор

директор,
стручна
служба

27. 11. 2018.

децембар 
2018.

1. Нови правилници ; 2. Пројекат 
„Вртић као сигурно и постицајно 
окружење за учење и разовј“; 3. 
Доношење ИОП-а  на предлог Тима 
за инклузивно образовање; 4. 
Стручна усавршавања; 5. Објекат 
„Вишњица“ – извештај о праћењу 
васпитно-образовног рада; 6. 
Теписи – објекат „Врапчић“, 
набавке, понуде; 7. Упутства за Тим
за упис

састанак, 
дискусија, 
договор

директор, 
стручна 
служба

07. 12. 2018.

јануар 2019. 1.Пројекат „Вртић као сигурно и 
подстицајно окружење за учење и 
развој; 2.Стручна усавршавања; 
3.Тим за упис – даље активности; 
4.Молбе родитеља; 5. Тим за 
заштититу од дискриминације, 
насиља, злостављања и 
занемаривања; 6. Списак деце 
припремних предшкоских група – 
Одељењу за образовање; 
7.Колонија дечијег пријатељства; 8.
Конкурс Удружења васпитача

састанак, 
дискусија, 
договор

директор, 
стручна 
служба 16.01. 2019.

фебруар 
2019.

1.Стручни актив за развојно 
планирање; 2. Пројекат: „Вртић као
сигурно и подстицајно окружење 
за учење и развој“ – извештавање о
реализованим активностима, 
обука – модул 3. и 4; 3.Ревизија 
ИОП-а на предлог Тима за 
инклузивно образовање; 4. 
Стручна усавршавања; 5. Тим за 
упис; 6. Молбе родитеља; 7. Тим за 
превенцију насиља – сарадња са 
Црвеним крстом

састанак, 
дискусија, 
договор

директор, 
стручна 
служба 11.02.2019.
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март 2019. 1.Обнова уписа и упис, 
електронски упис; 2. Стручно 
усавршавање; 3.Пролећни распуст; 
4. Васпитно-образовно веће; 5. 
Савет родитеља; 6.Ревизија ИОП-а; 
7. Дан вртића „Полетарац“ из 
Оџака; 8. Стручни испити у 
Установи

састанак, 
дискусија, 
договор

директор, 
стручна 
служба 07. 03. 2019.

април 2019. 1.Упис детета са сметњама у 
развоју; 2.Пројекат: „Вртић као 
сигурно и подстицајно окружење 
за учење и развој“; 3. Годишњи 
одмори; 4. Захтеви и извештаји за 
ИР комисију

састанак, 
дискусија, 
договор

директор, 
стручна 
служба 15. 04. 2019.

мај 2019. 1.Реализовне активности у оквиру 
пројекта „Вртић као сигурно и 
подстицајно окружење за учење и 
развој“; 2. Стручно усавршавање; 3.
Стручни испит; 4. Допис ОШ „Д. 
Обрадовић“; 5.  Упис

састанак, 
дискусија, 
договор

директор, 
стручна 
служба 17. 05. 2019.

јун 2019. 1.Упис; 2. Допис Хрватског 
националног вијећа; 3. Завршне 
манифестације; 4. Колонија дечијег
пријатељства; 5. Пројекат „Вртић 
као сигурно и подстицајно 
окружење за учење и развој“; 6. 
Препорука Министарства просвете
у вези са уписом деце у ПУ

састанак, 
дискусија, 
договор

директор, 
стручна 
служба

31. 05. 2019.
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 Програми стручних актива 

Председник стручног  актива: васпитач, Јелена Плужарев

Време 
реализаци
је

Активности /теме
Начин

реализац
иије

Носиоци
 реализације

реализацијa

август, 
2018.

1Усвајање плана рада за шк. 
2018/19.год.
2. Извештај о самовредновању област 
3 „Дечји развој и напредовање“
 

излагање, Педагог
Чланови Тима за
 самовредновање

22.08.2018.

1 група- Израда  дидактичких 
средстава

2група- Програм „Чувари осмеха“

радионица

радионица

Вртић -Сулавер
Розмари Резичка
Педагог,
чланови актива

23.08.2018

24.08.2018.

октобар,
2018.

1. Пројектно планирање- примери 
добре праксе
- размена међу објектима
2. Правилник о стандардима 
квалитета рада установе 

презентациј
а

    

Васпитачи:
Радојка Бијелицки
Ружица Парчетић
педагог 
Нада Стојиљковић

17.10.2018.

  новембар,
2018.

1. Пројектно планирање- примери 
добре праксе

презентациј
а

Бранислава 
Пеленгић ,
Стојков Светлана,
Мирјана Лончар

19.11.2018.

1. Програм „Чувари осмеха“ радионица Педагог,
чланови актива 26.12.2018.

децембар,
2018.

1. Пројектно планирање- примери 
добре праксе

2. Игром до музичког  знања

презентациј
а

презентациј
а

Васпитач: 
Љиљана Кљајић

Бранислава 
Пеленгић ,
Стојков Светлана,
Корина Сабо

08.01.2019.

1. Програм „Чувари осмеха“ радионица Педагог, 27.12.2018.
 

  јануар,
   2019.

1. Пројектно планирање- примери 
добре праксе

2.Од кутка традиције  у кутак вртића

 
презентациј

а

презентациј
а

Бисерка Матијевић

Васпитачи:
Мирјана Лончар и 
Наташа Абић 

09.01.2019.

1. Програм „Чувари осмеха“ радионица Педагог,
чланови актива 30.04.2019.

март, 
2019.

1. Анализа  самовредновања – област 
„Васпитно-образовни рад“,Игре и 
активности одговарају потребама и 
интересовању деце

презентациј
а

Педагог,
чланови Тима за
 самовредновање 23.04.2019.
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април,
2019.

1. Пројектно планирање- примери 
добре праксе
- размена међу објектима

презентациј
а

Вртић „Пчелица“
Чонопља,васпитачи
Славица Зинајић и 
Драгана Узелац

24.04.2019.

мај,
2019.

1.Размена примера добре праксе са 
стручних сусрета васпитача и мед. 
сестара
2.Анализа рада актива
3.Предлог плана рада за следећу 

    
презентациј
а     

 чланови  Актива
24.04.2019.

ИЗВЕШТАЈ  СТРУЧНОГ  АКТИВА  УЗРАСНИХ  ГРУПА -  2. група – 

 председник, васпитач, Радојка Бијелицки

Врем
. 
реал
и

Активности / теме Начин 
реализације

Носиоци реализације

1.
22.08
.2018
.

1.Доношење плана  рада  Стручног  
актива узрасних група за  
2018./2019.годину.
2. ''Отворен  систем  васпитања'' -    
планирање васпитно – образовног 
рада по ''А'' моделу  - наша искуства – 
васпитачи објекта  ''Ђурђевак'', ''Рода'' 
и ''Дуга''     
3.Радионица: основна  полазишта 
отвореног система васпитања – 
симболичко представљање                         

1.Излагање, 
размена 
искустава 
2.Презентација, 
размена  
искустава 
3.Радионица

1. Чланови Актива
2. Васпитачи објеката 
'''Ђурђевак'',  ''Дуга'' и 
''Рода'' 
3.Педагог, М. Хајдин  и 
чланови Актива                

2. 23.08
.2018
.

1.Сачињавање  индивидуалног  плана  
стручног  усавршавања         
2.Сачињавање  годишњег плана рада 
васпитача         

1. и   2.  Размена
искустава.  
Радионица

Педагог, М.Хајдин и 
чланови  Акатива     

3. 16.10
.2018
.

1.Рад на  новом документу '' 
Правилник  о стандардима  квалитета 
рада  предшколске  установе.''
2.Примери  добре  праксе : Приказ  
пројектног  планирања 
тема:''Саобраћај''    реализација  
састанка  у  објекту:''Вила''

1.Рад  у малим 
групама – 
радионица.
 2.Презентација,
размена  
искустава

1.Радна  група за рад  
на  стандардима 
2.Васпитач,  Радојка 
Бијелицки

4. 15.11
.2018
.

1.Примери  добре  праксе : Приказ  
пројектног  планирања – Теме:''Вода'' и
''Дрво''                                          
Реализација  састанка  у  објекту : 

.-  Презентација 
-Размена  
искустава  и  
идеја.

1.Васпитачи     објеката 
''Пчелица'' Чонопља
2. Педагог и  чланови  
актива
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''Пчелица'' у Чонопљи
2.''Наш  пут у  нове Основе  програма''- 
предлози,  идеје

5.
26. и 
27.
12.
2018.

 1.Извештај са Стручне конференције 
за васпитаче:''Средина за  учење – 
извор грађења односа, интегрисаног 
учења и богаћење искуства детета'' 
-Примери     добре праксе                             
2.Радионица из програма:''Проактивни
приступ промени  праксе''                         
3.Корак по корак у нове Основе 
програма                            

Презентације, 
излагање, 
размена 
искустава, 
радионица.

1.Васпитачи:Д. Попић, 
С.Козаревић, 
Г.Трифковић 
2. и 3.Педагог, М. Хајдин
и чланови актива             
( рад  у  две  групе -   
26.и  27. 12.2018. )

6. 10.01
.
2019.

''Оснаживање  капацитета васпитача за
решавање  проблем  ситуација и 
превенцију насиља у васпитним 
групама.''

Радионица Психолог, Смиља 
Драганов

7. 11.01
. 
2019.

1.Сарадња  међу  објектима – 
приоритетни  задаци  из  Развојног 
плана
2.Рад на новим Основама програма
3.План рада  Стручног актива у другом 
полугодишту

Излагање
Радионица
размена  
искустава

Педагог и чланови  
Актива

8.
23.04
.
2019.

1. Примери  добре  праксе : Приказ  
пројектног  планирања – 
Тема:''Занимања наших  родитеља''
2.Радионица:''Наша  пракса данас – 
тренутно стање, а шта је корак  даље...''

1.  
Презентација, 
размена  
искустава
2.Радионица

1.Васпитач, Александра
Продановић      
 2.Педагог, М. Хајдин и 
чланови Актива
 

9.
24.04
.
 
2019.

  1. Извештај са Стручне конференције 
за васпитаче одржане у Кладову од 18. 
до 21.04.2019. са темом:''Средина за 
учење- извор грађења односа, 
интегрисаног учења и богаћења 
искуства детета''                                              
2. Анализа  рада Стручног актива и 
предлози  за наредну  годину.                    

1. Извештаји, 
презентације, 
размена  
искустава.
2.Анализа, 
размена  
искустава и 
идеја

- Учесници 
Конференције, 
васпитачи, Р.Бијелицки,
Г. Трифковић и педагог,
М. Хајдин              
2.Чланови  Стручног 
актива

Стручни актив      јасленог узраста   

Председник стручног  актива: Снежана Терзин
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Време 
реализације

      
Активности
           теме

Начин 
реализације

Носиоци 
реализације

Реализације

август  2018.

1.  Адаптација 
деце јасленог 
узраста, родитеља 
и мед. сестара 
васпитача и 
васпитача 

2. План 
активности за рад 
са децом и 
родитељима и 
план праћења 
дечјег развоја;

3. Портфолио

4. Програм 
«Развој 
самопоштовања 
путем 
кооперативне 
комуникације»
1. радионица

    
 
    презентација и   
       радионица психолог и

чланови стручног
актива

30. и 31. 08. 2018.

 октобар 2018.
- Конструктивна  
  комуникација

 
презентација
и радионица

психолог 
Смиља 
Драганов

18. 10. 2018.

 новембар
2018.

Програм «Развој самопоштовања 
путем кооперативне 
комуникације»
2. радионица

     
     радионица
      

 

 психолог и 
чланови 
стручног 
актива

29. 11. 2018.
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  јануар  2019.
 Планирање васпитно-
образовног- рада на основу 
података праћења дечијег 
развоја:
Књига рада мед. сестре 
васпитача

Физичка средина за учење и 
развој
-------------------------

Планирана тема овог састанка 
је промењена због промена 
које ће уследити у складу са 
новим Основама програма, 
тако да је тема била
„Године узлета“ – нове Основе 
програма

   
презентација, 
     радионица стручна 

служба и 
чланови 
актива

29. 01. 2019.

 фебруар 2019.
- Израда дидактичких 
  средстава;
- Говорне активности;
- Активности са природним 
материјалима

  презентација
и  
   анализа

мед. сестре 
васпитачи и 
васпитачи  из 
објекта 
«Сунце «

28. 02. 2019.

  
   март 2019.

- Активности из области фине и 
крупне моторике

   
  презентација
и   
    анализа

мед. сестре 
васпитачи и 
васпитачи  из 
објекта 
«Пужић»  

07. 05. 2019.

  април 2019.
- Активности усмерене за развој 
социјалне интеракције међу 
децом истог и различитих 
узраста и са одраслима
 

презентација 
и   
    анализа

мед. сестре 
васпитачи и 
васпитачи из 
објекта 
«Цврчак»

28. 05. 2019.
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   мај 2019. - Анализа рада Актива и примене
програма за развој 
самопоштовања  у току школске 
године и предлози за следећу 
школску годину
- Програм «Развој 
самопоштовања путем 
кооперативне комуникације»
3.  радионица

 радионица психолог, 
чланови 
Актива 

04. 06. 2019.
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  СТРУЧНИ  АКТИВ   ЗА   РАЗВОЈНО   ПЛАНИРАЊЕ
  чланови: Станислава  Јоцић, Драго Ганић, Славица Миљић, Радојка Бијелицки, 
Нада Стојиљковић, Смиља Драганов  и  Мирјана Хајдин    

Време Активности/ теме Начин 
реализације

Носиоци реализације

27.09.201
8.
    

1.Доношење плана рада 
Стручног  актива  за  
2018./2019.
2.Нови  стандарди  квалитета
рада  предшколске  установе 
3.Упознавање  са 
Правилником  о основама 
програма  предшколског 
васпитања и образовања и 
Правилником  о стандардима
компетенција за професију  
васпитача  и његовог 
професионалног развоја.

Излагање 
 1.Чланови Стручног актива
за развојно планирање
2.Стручна  служба

13.12.201
8.

1.Радионица : ''Вртић као 
сигурно и подстицајно  
окружење за учење и развој''
2.Рад  Тимова на реализацији
Развојног плана   за 
шк.2018./2019. год.

1.Радионица
2.Презентација.
Излагање.

1. Стручна  служба
2. Представници тимова за 
реализацију Развојног 
плана

19.02.2019.
1.Радионица  из  пројекта:''Вртић 
као сигурно и подстицајно  
окружење  за  учење и развој''
2.Пројектне  активности у 
протеклом  периоду.
-Рад  Тимова  на  реализацији  
Развојног  плана . (динамика, 
одступање од плана, уношење 
нових елемената ,анекси, тешкоће, 
укључивање нових ресурса...)

-Радионица
-Излагање
-Анализа  
извештаја тимова 

- Психолог, С. Драганов

-Представници тимова  за 
реализацију Развојног плана.

19.06.201
9.

-Извештаји о раду тимова  
-Предлози за рад Стручног 
актива за развојно 
планирање за следећу 
школску годину .

Излагање 
Представници тимова за 
реализацију Развојног 
плана и чланови Стручног 
актива за развојно 
планирање
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               Извештај    о   реализацији програм рада стручних тимова

Тим  за обезбеђивање квалитета и развој установе

Чланови тима:директор Александра Перовић,  Мирјана Хајдин, Смиља Драганов, Нада 
Стојиљковић, Јелена Плужарев, Радојка Бијелицки, Снежана Терзин, Весна Мазињанин, Мирјана
Лончар , Будимир Берић Мирјана( представник родитеља) , Невена Сенђерђи ( локална 
самоуправа)
Под Тим:
Бојана Јозић, Ружица Парчетић, Везмар Драгана, Кљајић Љиљана, Пејић Нинослава, Шевер 
Драгана, Шнајдеров Снежана, Замбо Снежана,Одри Каталин, Џинџијев Лазар, 

Време
 
реализаци
је

Активности/теме
Начин 
реализациј
е

Носиоц
и
реализациј
е

реализациј
а

септембар
2018.

године

1.Упознавање са планом рада за шк. 
2018/19.год.
-формирање, делокруг рада, састав тима
2.Договор  о начину  праћења  квалитета  
рада установе
- квалитет програма образовања и 
васпитања
-стручно усавршавање и професионални 
развој 
-услови у којима се остварује образовање 
и васпитање
-задовољство деце и родитеља
3. Подела задужења

излагање 

дискусија

Педагог 
Чланови 
Тима за 
обезбеђива
ње  
квалитета и
развој 
установе

21.11.2018.

новембар
2018.

године

Приказ  инструмената за праћење  
квалитета рада 

 
дискусија

Педагог
Чланови 
Тима 21.01.2019.
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март
2019.

године Утврђивање стања  квалитета рада 
установе

анализа 
резултата

Чланови 
Тима

20.03.2019.

мај
2019.

године

Предлог мера  за обезбеђивање  
квалитета рада установе

сачињавањ
е Акционог 
плана

Чланови 
Тима

06.06.2019.

Tим за професионални развој
Чланови:
1.Мирјана Лончар
2.Снежана Терзин
3.Драгана Везмар
4.Слађана Сечујски

време 
реализаци
је

активности 
теме

нацин 
реализације

носиоци 
реализације реализациј

a

септембар
2018. 1.Анализа плана стручног 

усавршавања  на нивоу установе
-распоред задужења у оквиру тима
2. Правилник  о Стандардима 
компетенција за професију 
васпитача и његовог 
професионалног  развоја

састанак Чланови 
Тима 27.09.2018.

новембар

2018.
1.Увид у број акредитованих сати 
сваког васпитача и  мед.сестре-
васпитача
2.План организовања размене 
информација, искустава , знања 
између објеката  у оквиру 
реализованих семинара

састанак Чланови \
Тима 18.01.2019.

фебруар

2019.
Израда  инструмента за
праћење  квалитета рада  
-стручно усавршавање и  
професионални развој

састанак
Чланови 
Тима 12.03.2019.
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мај  2019 1. Утврђивање стања и вредновање 
квалитета рада 

2.Предлог стручног усавршавања за 
наредниу   школску годину

састанак
Чланови 
Тима 13.06.2019.

У току школске 2018./2019. године у установи је реализовано седам семинара , две дискусије 
разговори  у форми округлог стола и фокус групе.Три семинара носила су 16 сати , четири 
семинара по 8 сати и дискусије по 1 бод.

Tим за драмске  активности
Чланови:
1.Снежана Газетић Павошевић
2.Вишња Лебовић
3.Бранислава Бодрожић
4.Јасмина Веселиновић Делић
5.Ана Лукановић
6.Бисерка Матијевић

време 
реализац
ије

активности 
теме

нацин 
реализациј
е

носиоци 
реализације

реализацијa

август
  2018.

Доношење  плана рада састанак Чланови Тима 15.06.2018.

октобар
2018.

Предлог и одабир  драмског 
текста

састанак Чланови Тима
11.10.2018.

Подела  улога  и  рад  на тексту састанак Чланови Тима 20.11.2018.

новембар

2018.

Осмишљавање  костима и 
сценографије

састанак Чланови Тима 29.11.2018.

Осмишљавање  пратеће музике проба Чланови Тима 04.12.2018.

47



Усклађивање  тонске пратње са 
драмским текстом

проба Чланови Тима 06.12.2018.

децембар
2018.

Генерална проба прoба Чланови Тима 11.12.2018.

17.12.2018.

Представа за Новогодишње  
празнике за децу радника

представа Чланови Тима 26.12.2018.

     јун
2019.

Анализа рада Тима састанак Чланови Тима 17.06.2019.

Tим за ликовне  активности
ЧЛАНОВИ:

1. Александра Челаревић

2. Тереза Ландека

3. Александра Продановић

4. Данијела Попић

5. Теодора Ђулинац-Стојановић

6. Јасмина Пурић-Јовић

7. Сања Козаревић, председник Тима

8. Светлана Стојков

9. Розмари Резичка

10. Кристина Чачић

Време 
реализац
ије

Активности и  теме  Начини 
реализације

Носиоци 
реализације реализациј

a

Септембар
2018.

-Израда сценографије за дан 
установе

радионица Чланови Тима

27.09.2018.

Октобар Израда сценографије за дан Чланови Тима
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2018. установе радионица
18.10.2018.

Током 
целе 
године

Учешће на ликовним конкурсима, 
одабир радова.

Праћење стручне литературе и 
њено презентовање
Праћење нових ликовних техника и 
њихово презентовање

састанак Чланови Тима

12.10.2018
13.11.2018.
27.11.2018.
04.12.2018.
21.03.2019.

мај  2019 - Анализа рада Тима 
-Предлог плана рада за следећу 
шк.год.

састанак
Чланови Тима 13.06.2019.

План активности из Развојног плана установе за 2018./2019. годину

Tим за праћење дечијег развоја, потреба и интересовања деце 
Циљ: Унапредити праћење и документовање дечјег развоја уз учешће деце и родитеља.

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈ
Е

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТ
И

КРИТЕРИЈУМ
И УСПЕХА

ЕВАЛУАЦИЈА
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1.Примена  
постојећих листа за 
праћење дечјег 
развоја и 
напредовања 
везаних за 
адаптацију  деце 
узраста 3 године- 
анализа 
2.Правилник о 
стандардима 
квалитета рада 
установе 

3.Анализа извештаја
Тима за 
самовредновање 
Дете је укључено у 
процес 
документовања 
сопственог развој

октоба.
2018. године

Тим ,
васпитачи 
млађих група

педагог

педагог

Извршена 
анализа 
примене  чек 
листи  у свим
млађим 
групама (9 
група)

упознати 
васпитачи са 
правилнико
м

Утврђени 
нивои 
оствареност
и тврдњи 
понуђених 
инструменто
м

Записник

-чек листе

подељен 
материјал

-анализа

31.10.2018
.

1.Правилник о 
основама програма 
предшколског 
васпитања и 
образовања
-праћење, 
документовање и 
вредновање( облици
и начин праћења, 
учешће деце...)

децем.
2018.

Тим ,
 педагог

Сви чланови 
тима 
упознати са 
Правилнико
м

записник 13.02.2019
.

Размена искуства – 
праћење дечјег 
развоја, потреба и 
интересовања деце 
са евидентирањем и 
документовањем

март
2019. године

 Тим за 
праћење 
дечијег  
развоја, 
потреба и  
интересовањ
а

У групном 
портфолиу 
прате се 
континуиран
о сви аспекти
развоја.

Књига рада 
– белешке о 
деци
Групни 
портфолио
Збирка 
инструмената
за праћење 
развоја

16.04.2019
.

Прикази примера 
добре праксе 
- укључености деце у
документовање 
сопственог развоја

      мај  
2019. године

Тим за 
праћење 
дечијег  
развоја, 
потреба и  
интересовањ
а

Урађени 
прикази 
примера

 Презентације

31.05.2019
.
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ТИМ ЗА ИЗЛЕТЕ:
Чланови:

 Крстић Весна, координатор
 Ракинић Драгица
 Биљана Јагер
 Весна Катић
 Наташа Бабић
 Емилија Мерли

Ове године је Тим планирао да реализује 5 активности. 

Реализација :
1. Састанак  је  био  01.03.2018.  кад  је  направљен  годишњи  и  план  рада  и  предложене

дестинације  излета за СР.  Сем свакогодишњих,  ЗОО Мики Колут,  Камп  ЦК уз посету
„Перишкић“ медарске куће у Б. Моноштору и одласка на оближњи Дидахорњаков салаш,
предложене су и дестинације : посета ЗОО врту на Палићу, посета ергели у Зобнатици и
Келебији, са којима је, пре Савета родитеља ПУ „Вера Гуцуња“ Сомбор обављен разговор.
Предлог Тима је  предочен и директору наше установе,  Тим је  добио зелено светло и
кренуло се у реализацију.

2. Предвиђен  обилазак  терена  је  одрађен  13.  и  14.03.2019.  Учествовале  сестре  на
превентиви и стручни сарадник за физичко

3. Реализован  предвиђен  СР,  20.03.2019.године,  на  којем  је  након  презентације
предложених  излета,  добијена  сагласност  родитеља,  за  дестинације  које  су  биле  и
предходних година, због увећања цене која је последица већих трошкова превоза. 

4. Анализа рада Тима и реализације излета је на маил адресе достављена члановима Тима
18.06.2019. и стручној служби Установе

5. Планира Савет родитеља није организован

Као  што  је  и  планирано  годишњим  планом  установе,  реализовани  су  излети  деце
припремних  предшколских  група  града  и  насељених  места,  у  периоду  од  18.04.-
13.06.2019.године. Свима познате дестинације су биле : ЗОО мики Колут, Дида хорњаков салаш,
Камп  црвеног  крста  са  медарском  кућом  „Перишкић“  у  Б.Моноштору  и  посета  установама
културе у Сомбору.
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Реализација у %
Дестинација План Реализација Мање у % Мање деце
Колут 260 226 13,10% 34
Дидин салаш 268 230 14,18% 38
Црвени крст 247 207 16,19% 40
Сомбор 38 32 13,10%  6
УКУПНО : 813 695 14,51% 118

Укупно је мање из свих планираних група ишло 14,51%  или 118 деце на нивоу Установе.
У  односу на прошлу годину,  ове године је  ишло 5,59% деце мање на нивоу Установе него
прошле године, када на излет није ишло 8,92% деце у односу на планирани број.

У организацији излета, сем Тима учествовао је и превозник „Буловић транс“ и нутициониста
установе, Мара Мишковић која је у сарадњи са Тимом обезбеђивала  правовремену и адекватну
ужину за сваку васпитну групу.

Сем  васпитача на излет су још ишли и педагошки асистенти,  сестре на превентиви,
Биљана  Јагер  и  Весна  Катић,  као  и  поједини  родитељи  или  персонални  пратиоци  деце  са
посебним потребама.

За разлику од прошле године, 14 васпитача од 36, који су са децом ишли на излет, нису
доставили извештаје. 

Примљени   извештаји су анализирани, и ако се искључе екстремно лоши временски
услови  који  су  изазивали  свакодневне  стресне  ситуације  целог  Тима  и  васпитача  због
померања  термина,  ипак   може  да  се  закључи  да  су  васпитачи  оценили  позитивно
реализацијије излета, сем једног васпитача који је напоменуо лош превоз приликом повратака
са излета. 
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ТИМ ЗА САРАДЊУ СА УСТАНОВАМА  КУЛТУРЕ -   ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  ЗА 
2018./2019. 

ЧЛАНОВИ ТИМА:М.Влаисављевић,  В. Андрековић, В.Вукобратовић, 
 А. Ђорђевић, Г. Кончаловић, Р. Ерменић,  координатор тима, М. Хајдин.

РЕАЛИЗАЦИЈА:
28.08.2018.  Састанак  Тима
                     Дневни  ред: Доношење плана рада за 2018./2019.год. ; Тимски рад 
25.09.2018. –   Састанак  Тима
    Дневни ред:  Договор о реализацији састанака са представницима  
установа културе: позориште, библиотека, музеј, галерија

26.09.2018. – сарадња са  галеријом''Милан Коњовић'' – договор о посетама 
деце за време  Дечје  недеље и даљем  раду у току  године.
27.09.2018. – сарадња са  дечјом библиотеком:''Карло Бијелицки'' – 
договорена је посета библиотеци  за време   Дечје недеље и динамика 
учлањивања деце у библиотеку.
27.09.2018. - сарадња са  Градским  музејом – договор о посетама деце за 
време  Дечје  недеље и даљем  раду у току  године.
28.09.2018. сарадња са  Народним  позориштем -  договор  о посети  наше 
деце позоришној представи:''Змајева  ризница''
08. и 10.10.2018. у ова два дана реализоване су  4 представе ''Змајева 
ризница''.Представу је погледало  укупно 809 деце  
28.11.2018. посета библиотеци – група васпитача, Љ. Вулић -  тема:''Шумске 
Животиње''
30.11.2018. посета библиотеци – група васпитача, А.Ђорђевић  -  тема: 
''Шумске Животиње''
04.12.2018. – сарадња са дечјом библиотеком – библиотека је понудила  
дечје новогодишње радионице – сачињен је план посета
11.12.2018. посета библиотеци – група васпитача, А.Ђорђевић  -  враћање 
позајмљених књига, разгледање књига, позајмљивање  књига.
11.12.2018. посета  библиотеци – ''Новогодишња  радионица'' група 
васпитача, С. Першић
12.12.2018. посета  библиотеци – ''Новогодишња  радионица'' група 
васпитача, Љ. Шпишак
13.12.2018. посета  библиотеци – ''Новогодишња  радионица'' група 
васпитача, В.Вукобратовић и Д. Кемер
21.12.2018. посета  библиотеци – ''Новогодишња  радионица'' група 
васпитача, С.Божиновић и љ. Радиновић
24.12.2018.  Састанак  Тима
                     Дневни  ред: 1.Рад на програму сарадње са установама културе – 
простори установа културе као место за учење и развој кроз заједничке  
активности деце и одраслих ; Укључивање  представника установа у рад 
Тима  2. Нове Основе програма предшколског васпитања и образовања и рад
Тима.
07.02.2019. Састанак  Тима
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                   Дневни  ред:
                   1. Панои  културних  дешавања – размена  идеја  и   искустава
                   2. Преддлози  за  сачињавање  плана  посета установама  културе
01.04.2019. Састанак  Тима
                   Дневни  ред:
                  1.Сачињавање  плана  посета  установама  културе
02.04.2019. Сарадња са  установама: Народно  позориште, Градски  музеј, 
дечја  библиотека:''Карло  Бијелицки'', ликовна  галерија:''Милан  Коњовић''
– за сваку  установу  сарадњу  реализовали  представници  радне групе  
задужене  за поједину установу.
03.04.2019. Састанак  Тима
                   Дневни  ред:
                   1.Сачињавање распореда  посета  установама  у току  априла и маја  
месеца
АПРИЛ – МАЈ  -   Реализоване  посете  припремних предшколских група 
библиотеци, галерији и музеју
11.05.2019. сарадња  са  Народним  позориштем – договор  о  посети деце  
позоришту.
16.и 17.04.2019. Посета  Народном  позришту – представа:''Дечји  кабаре''- 
оба дана су  реализоване  2 представе – представу су погледала деца  
старијих и најстаријих  група у граду – укупно  730 деце.
30.05.2019. сарадња са  Културним  центром – договор  о  посети деце  
музичко сценској  представи  у оквиру СОМУС-а
31.05.2019. Састанак  Тима
                   Дневни  ред:
                   1.Анализа извештаја  о  реализованим  сарадњама и посетама са 
установама  културе: позориштем, музејем, галеријом, библиотеком, 
културним центром  -    у  току 2018./2019. године.
                   2.Анализа  рада  Тима  за 2018./2019. годину  и  предлози за рад  
Тима  у наредној  години.
07.06.2019. Посета  Народном  позоришту – музичко-сценска  едукативна  
представа: Игор Стравински''Прича о војнику'' Представу  је  погледало  
укупно  180 деце.

Тим  за  сарадњу  међу  објектима: 

          РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Неговање климе  припадности, заједништва, 
уважавања међу  запосленима у  установи.Успоставити сталну  сарадњу и 
размену  међу  објектима установе.

          ЧЛАНОВИ ТИМА:  Д.Попић, Ж.Дмитровић,  А. Матијевић,  Д. Јелачић, Д.
Тодоровић, З. 
                Ђурђевић,Т.  Вучковић,  Ј.  Плужарев,    М.Хајдин,  Г.  Трифковић  -
координатор тима
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Задаци  и 
активности

време 
реализ.

носиоци 
активности

критеријуми
успеха

1. - Доношење  плана  рада 
Тима  за 2018./2019.  

28.08. 2018. - Чланови  
Тима, 
педагог, 
М.Хајдин

- Израђен  годишњи  план 
рада  Тима

2. - Рад на  новом Правилнику
о стандардима  квалитета 
рада  - 3.област квалитета: 
професионална заједница 
учења.                                           
-Вештине тимског рада - 
радионица

13.09. 2018.
- Чланови 
Тима  и  
педагог

- записник са  одржаног  
састанка

3. - Сачињавање  акционог 
плана  за подизање  
квалитета  за стандард 3.2.  
– У установи се негује  
клима поверења и  
заједништва.
- Сачињавање  инструмента
за праћење међусобне  
сарадње

25.09. 2018.
25.12. 2018.

- Чланови  
Тима
-Радна група

- Сачињен  акциони план
- Израђена  листа  праћења  
међусобне сарадње  на 
нивоу  установе
- Записник  са одржаног 
састанка

4.  Анализа    реализацијe 
плана међусобне сарадње 
међу објектима. (динамика,
одступање од плана , 
уношење нових 
елемената ,анекси, 
тешкоће, укључивање  
нових ресурса...)

16.04.
2019.

  - Чланови  
Тима

- Извештај  о  реализацији 
појединих  облика сарадње
- Записник  са одржаног 
састанка

5. - Размена искустава   о 
уређености простора  
вртића као средине која је 
подстицајна  за  учење  и  
развој 
- Вредновање уређености 
простора – извештај  радне 
групе
- Анализа  рада  Тима и 
предлози  за  следећу 
годину. Подела  задужења  
за  праћење  реализације  
активности  из Развојног  
плана.

10.06.
2019.

- Чланови  
Тима

-Фото и видео записи, 
извештаји
 -Записник са састанка Тима.

6. - Сачињавање  акционог   
плана  праћења 
реализованих  активности  
на  међусобној  сарадњи  

02.07. 2019.
   

-Чланови 
Тима

- Записник са састанка 
- Израђен  акциони  план
- Израђен  предлог плана 
рада за 2019./2020. год.
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међу  објектима  за  период 
од  марта  2017. године 
- Сачињавање  плана  рада 
Тима  за  2019./2020. 
годину.

 Тим за  инклузивно образовање 

ЧЛАНОВИ: 
1. Мирјана Хајдин, педагог
2. Нада Стојиљковић, педагог
3. Недељка Живковић, васпитач
4. Снежана Шнајдеров, васпитач
5. Александра Зорић, васпитач
6. Мирјана Ђорђевић, васпитач
7. Смиља Драганов – психолог, координатор тима

Време 
реализације

Активности
/теме

Начин 
реализације:

Носиоци 
реализације

Реализације

јун, јул 2018.
Израда дописа 
ШОСО „Вук 
Караџић“ о броју 
деце којој ће 
бити потребна 
додатна 
дефектолошка 
подршка у 
школској 
2018./2019. 
години, а на 
основу 
Mишљења 
Интерресорне 

урађен допис за 
сву децу  за коју 
је до тада донето
решење 
Интерресорне 
комисије, као и 
за децу чије је 
доношење 
решења у 
процедури 

психолог
      јун 2018.
допуна у августу,
након 
пристиглих 
нових мишљења 
ИК
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током школске 
године

Израда 
дидактичких 
средстава за рад 
са децом са 
сметњама у 
развоју

све групе у које 
су уписана деца 
са сметњама у 
развоју имају 
бар једно 
дидактичко 
средство које је 
израђено за 
потребе детета 
са сметњама у 
развоју

Тим за израду 
играчака,
васпитачи у чију 
групу су уписана 
деца са 
сметњама у 
развоју

током школске 
године, 
васпитачи у 
групама

током школске 
године

Пружање 
подршке 
родитељима 
деце са 
сметњама у 
развоју – 
саветодавни рад 
са родитељима

обављени 
разговори са 
родитељима 
деце са 
сметњама у 
развоју

психолог, 
васпитачи

током школске 
године

август 2018.

1. План рада  
тима за 
инклузивно 
образовање – 
задужења за 
чланове тима
2. Планирани 
број деце са 
посебним 
потребама 
3. Додатна 
подршка за децу 
са мишљењем 
Интерресорне 
комисије – 
дефектолошки 
третмани и 
лични пратилац

састанак, 
дискусија
Образац за 
тражење 
додатне 
подршке

 тим за 
инклузивно 
образовање

27. 08. 2018.
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- Родитељс
ки 
састанак у
објекту 
„Чигра“ 
поводом 
уписа 
деце 
миграната

- Упис деце 
миграната
у 
васпитно-
образовну
групу  у 
објекту 
„Чигра“

- Пружање 
подршке 
васпитачу
у 
осмишљав
ању 
васпитно-
образовно

Састанак, 
дискусија

Стручна служба, 
васпитачи, 
стручни 
сарадник за 
физичко 
васпитање, Тим 
за инклузивно 
образовање

03. 09. 2018.

13. 09. 2018.

18. 09. 2018.
02. 10. 2018.

октобар 
2018.

- Сагледавање 
потреба за 
израдом и 
применом ИОП-
а; 

- Јачање 
компетенција 
васпитача у 
изради 
педагошког 
профила, 
праћењу развоја
деце, изради 
ИОП-а

Извештај

Презентација, 
радионица

психолог
09. 10. 2018.
11. 10. 2018.

- Подршка 
васпитачу у 
раду са дететом 
са сметњама у 
развоју

Хоризонтална 
размена – 
састанак , 
разговор, 
размена 
искустава

Тим за инклузивно 
образовање

06. 11. 2018.
Новембар 
2018.
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новембар 
2018.

 -Сагледавање 
потреба за израдом 
и применом ИОП-а – 
састанци ИОП 
тимова; 
- Анализа 
реализованих 
активности чланова 
Тима за инклузивно 
образовање 
(педагошки 
профили, план 
активности)
- Доношење ИОП-а 
на састанку 
Педагошког 
колегијума на 
предлог Тима за 
инклузивно 
образовање

састанак, 
дискусија

 
Тим за инклузивно 
образовање
Педагошки 
колегијум

 
Октобар, 
новембар 
2018.

07. 12. 2018.

фебруар, 
март 2019.

                        
Израда ревизија 
ИОП-а

урађени ИОП-и 
за наредни 
период од 3 
месеца за сву 
децу која имају 
решење ИК

васпитачи,
психолог С. 
Драганов,
дефектолози,
 родитељи

фебруар/март 
2019.

фебруар, 
март 2019.
                       

Достављање
ревизије ИОП-а 
Педагошком 
колегијуму на 
усвајање

усвајање 
ревизије ИОП-а 
на састанку 
Педагошког 
колегијума

психолог
07. март 2019.

фебруар – јун
2019.
                       

                       
Примена ревизија 
ИОП-а у васпитно-
образовним групама

постигнућа 
деце у складу са
постављеним 
циљевима у 
оквиру ИОП-а

васпитачи током  2. 
полугодишта 
школске 
2018./2019.
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мај 2019. Израда извештаја о 
спроведеним мерама
подршке и 
предлозима за 
евентуалну измену 
или допуну истих за 
свако дете 
појединачно 
Интерресорној 
комисији

урађени 
извештаји за 
сву децу која 
имају решење 
Интерресорне 
комисије

васпитачи, 
психолог

април 2019.

15. априла 
2019.
(предати на 
потпис 
директору на 
састанку 
Педагошког 
колегијума)

1. Анализа 
радаТима у 
току школске 
године

2. Упис детета са
сметњама у 
развоју у ППГ 
на крају 
школске 
године

 Састанак - 
разговор, 
дискусија

Тим за инклузивно 
образовање - 
чланови

13. јун 2019.

јун 2019. Извештај о пружању 
додатне 
дефектолошке  
подршке  током 
школске 2018./2019. 
у предшколској 
установи

урађен 
извештај са 
подацима о 
броју деце, 
врсти 
реализоване 
подршке

психолог последња 
недеља јуна 
месеца 2019.
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јун/август 
2019.

Састанци ИОП тима 
за децу која од 
школске 2019./2020. 
године полазе у 1. 
разред основне 
школе

Састанак, 
разговор о 
досадашњем 
развоју и 
напретку 
детета и 
методама рада 
са дететом у 
предшколској 
установи

васпитачи,
дефектолози,
учитељи,
родитељи,
психолог ПУ,
стручне службе 
школе

август 2019.

Током школске године одржавани су састанци ИОП тимова којима су 
присуствовали: родитељи, васпитачи, дефектолози и психолог ПУ „Вера Гуцуња“. 
За децу која од школске 2019./2020. године полазе у 1. разред основне школе, и 
чији су родитељи дали сагласност, последњи састанак ИОП тима ће бити одржан 
крајем августа месеца заједно са будућим учитељем и стручном службом основне 
школе. Циљ ових састанака је да се створе услови за пружање подршке детету у 
прилагођавању новом окружењу, тако што ће будући учитељи бити упознати са 
развојним могућностима и капацитетима детета, као начином на који су се 
превазилазиле тешкоће које су постојале током похађања предшколске установе.

Од почетка школске 2018./2019. године донето је 27  Мишљења Комисије за 
процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне 
подршке детету.

Од укупног броја од 20 деце, 15 деце је остварило додатну деф. подршку у оквиру 
пружања подршке за ППП од стране ШОСО „Вук Караџић“, 1 дете је остварило 
подршку у оквиру Саветовалишта за рани развој, а 3 деце преко Центра за 
социјални рад ( деца уписана у вртиће у Бездану и Телечкој).

 15 деце (уписани у 12 група) је имало реализовану додатну дефектолошку 
подршку од стране ШОСО „Вук Караџић“ Сомбор.
У објектима у граду:   8    деце, у     7     група (објекти: „Сулавер“, „Петар Пан“, 
„Ђанић“, „Вила“, „Невен“, „Сунцокрет“);
У објектима у селу:    7    деце, у     5     група (објекти: „Јагодица“ у Бачком Брегу,   
„Сунчица“ у Бачком Моноштору, „Дуга“ у Гакову).
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Урађено је: 7  индивидуализација,
                    16 -    ИОП-а ,
                    

Бр. деце којој је пружана дефектолошка подршка подршка: 20
Од тога:
бр. деце којој је пружана деф. подршка (1) и логопедска подршка (2) (у оквиру 
Саветовалишта за рани развој детета и преко Центра за социјални рад): 3
бр. деце којој је пружана само подршка логопеда: 5
бр. деце којој је пружана само подршка дефектолога: 8 деце преко ШОСО „В. 
Караџић“ и 3 деце преко Центра за социјални рад су остварили ово право
бр. деце којој је пружана само подршка соматопеда: 1

Бр. деце којој је одложен упис у 1. разред основне школе: 14.
Право на личне пратиоце остварилo је  троје деце (2 деце у граду и 1 дете у насељеном 
месту).

ПРЕДЛОГ  Тима за инклузивно образовање:

Право на личне пратиоце у општини Сомбор  у предшколском образовању 
остварују само деца која су уписана у припремни предшколски програм. 
Проблем у реализацији васпитно-образовног процеса је рад са децом узраста 
млађег од припремно-предшколског,  а која имају потребу за личним пратиоцем, 
и имају право на похађање предшколске установе, и приоритет приликом уписа 
(деца из осетљивих група чл. 13 Закона о предшколском васпитању и 
образовању).
 Циљ нам је да  обезбедимо добробит и поршку целовитом развоју сваког детета 
уписаног у васпитно-образовну групу, подстицајно и безбедно окружење,  
социјални, емоционални, интелектуални, морални и физички развој сваког 
детета, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима.

Имајући у виду право на образовање и васпитање, принципе  и  циљеве 
образовања и васпитања (Закон о основама система и образовања и васпитања , 
чл. 3, чл. 7 и  чл. 8) и потребе родитеља сматрамо да је неопходно омогућити 
право на личне пратиоце и за децу млађег узраста.

Тим  за  сарадњу са породицом
 
Задатак
 Укључивање родитеља у  процес документовања  дечијег развоја и 

напредовања

АКТИВНОСТИ
ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈ
Е

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТ
И

КРИТЕРИЈУ
МИ УСПЕХА

ЕВАЛУАЦИЈ
А

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИJ
Е
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Анализа 
извештаја 
Тима за 
самовреднова
ње 
-Родитељи су 
укључени у 
процес 
праћења и 
документова
ња дечијег 
развоја

- Правилник о 
стандардима 
квалитета 
рада установе 

август
2018. године

Чланови 
Тима 

Утврђени 
нивои 
остваренос
ти тврдњи 
понуђених 
инструмент
ом

Записник

10.09.2018.

Радионица- 
Родитељи у 
дечијем 
вртићу( улоге,
права, 
одговорност, 
усклађивање 
интереса...)

септембар
2018. године

 Педагог
Чланови 
Тима

Реализован
а 
радионица

Записник 
21.02.2019.

Рад на плану 
за 
унапређивању
квалитета 
рада у оквиру
Родитељи су 
укључени у 
процес 
праћења и 
документова
ња дечијег 
развоја

јануар
2019. године

Чланови 
Тима Израђен 

акциони 
план 

Записник

25.12.2018.
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Прикази 
примера 
добре праксе 
- укљученост 
родитеља у 
процес 
праћења и 
документова
ња дечијег 
развоја

     мај 
2019. године

Чланови 
Тима 

Урађени 
прикази 
примера 
добре 
праксе

Презентаци
је

14.06.2019.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД 
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА  И  ЗАНЕМАРИВАЊА

Тим за заштиту деце од дискриминације, насиља, занемаривања и злостављања

     Чланови:          
Смиља Драганов, психолог – координатор тима
Мирјана Хајдин-педагог
Нада Стојиљковић - педагог      
Драгица Ракинић, мед. сестра на превентиви
Биљана Јагер, мед. сестра на превентиви          
Снежана Божиновић, васпитач          
Гордана Живковић, мед. сестра васпитач          
Снежана Старчевић Алексић – секретар          
Нада Ковачевић - референт уплата, ППЗ и заштите на раду   
Сима Катанић – члан из реда Савета родитеља
Невена Сентђерђи – члан из реда локалне самоуправе

Тим за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања смо  ради квалитетнијег планирања,  организације и реализације 
послова поделили на два мање радне групе:

        -   Тим за превенцију насиља,
 чији су чланови:

1. Смиља Драганов, психолог
2.Мирјана Хајдин, педагог
3. Нада Стојиљковић, педагог
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4. Снежана Божиновић, васпитач
5. Гордана Живковић, м. сестра васпитач
6. Драгана Кемер, васпитач
7. Славица Зинајић, васпитач
8. Нина Лазић, васпитач
9. Емилија Мерли, васпитач
10.Милица Илић, васпитач
11. Наташа Бабић, стручни сарадник за физичко васпитање 

       -   Тим за безбедност,
 чији су чланови:
1. Драгица Ракинић, м. сестра на прев.
2. Снежана Старчевић Алексић, правник
3. Нада Ковачевић, референт уплата, ППЗ и заштите на раду
4. Биљана Јагер, м. сестра на прев.
5. Весна Катић, м. сестра на прев.
6. Гордана Трифковић, васпитач
7. Татјана Терзијовски, мед. сестра васпитач
8. Биљана Пашкуљевић, мед. сестра васпитач
9. Бранко Вукелић, мајстор

31. 08. 2018. – одржан је састанак у објекту “Чигра“ поводом уписа деце миграната
у предшколску установу.
Састанку су присуствовали: просветна саветница Ксенија Лишчевић, 
представници ПУ „Вера Гуцуња“, координатор кампа у којем су смештени 
мигранти, Сандра Ашри, родитељи мигранти. Просветна саветница је стручној 
служби дала упутства и допис Министарства о обавези уписа деце миграната. 

03. 09. 2018. – Родитељски састанак у објекту „Чигра“ – Дневни ред: Упознавање 
родитеља са уписом деце миграната у предшколску установу

13. 09. 2018. деца мигранти  су кренули у вртић. Током прве недеље, у циљу 
адаптације по 2 сата, а затим 4 сата – полудневни боравак.

18. 09. 2018. – одржан је ванредни састанак Тима за инклузивно образовање са 
следећим дневним редом: 1. Информисање чланова тима о упису деце миграната 
у објекат „Чигра“ у ПУ „Вера Гуцуња“, 2. Пружање подршке у осмишљавању 
васпитно-образовног процеса волонтеру Александри Лалић.

19. 09. 2018. – Извештај просветној саветници о реализованим активностима 
везано за упис деце миграната. Током сваке недеље вршен је обилазак групе од 
стране стручне службе. 
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20. 09. 2018. – Посета  објекту „Чигра“ – донирана средства за опремање објекта. 
Посети су присуствовали заменик градоначелника Антонио Ратковић, 
представник Одељења за образовање Горан Тодорић, представници синдиката 
који су учествовали у донирању средстава уз подршку амбасаде Норвешке, 
просветна саветница Ксенија Лишћевић, стручна служба ПУ.

20. 09.2018. – одржан је састанак Тима за превенцију насиља

26. 09. 2018. – одржан је састанак Тима за заштиту деце од дискриминације, 
насиља, злостављања и занемаривања 

На сајту установе постављена је икона која се односи на активности које су 
усмерене превенцији насиља.

02. 10. 2018. – Ванредни састанак Тима за инклузивно образовање – Дневни ред: 
1. Пружање подршке приправнику васпитачу А. Лалић у виду припреме дневних 
активности на тему „Моја породица“ и књига рада

Остварена је сарадња са Црвеним крстом. Васпитно-образовне групе  (васпитача: 
Милице Влаисављевић, Весне Вукобратовић и Драгане Кемер, Милице Илић, 
Бојане Јозић, Весне Мазињанин, Терезе Ландека и Нине Лазић) су посетиле 
простор у којем је смештена организација Црвеног крста града Сомбора. Деца су 
се упознала са циљем постојања ове организације као и начином њеног рада. 
Организована је хуманитарна акција у којој је свако дете донирало помоћ онима 
којима је потребна  у виду средстава за личну хигијену, играчке или прибора за 
школу. Реализоване су радионице које је водио стручни сарадник Црвеног крста 
Енди Ваш  и волонтери Црвеног крста на тему „Чувај се“, а у циљу развијања 
свести код деце о томе како могу да се заштите од насиља непознатих људи  у 
различитим ситуацијама.

Министарство  просвете,  науке  и  технолошког  развоја  подржало  је

реализацију пројекта „Вртић као сигурно и подстицајно окружење за развој и

учење“  који је реализовао Центар за интерактивну педагогију (ЦИП) у сарадњи

са  УНИЦЕФ-ом.  Пројекат  је  део  шире  иницијативе  „Интегрисани  одговор  на

насиље над женама и девојчицама у Србији  II“, који реализују УНИЦЕФ Србија,

UNICEF, UN Woman, UNFPA и UNDP у партнерству са Владом Републике Србије. 

Општи  циљ  пројекта  је  промовисање  сигурног,  безбедног  и  подстицајног

окружења  у  којем ће  свако  дете  имати  једнаке  могућности  за  учење  и  развој

компетенција које су важне за одрастање и живот у демократском и грађанском
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друштву  и  у  којем  ће  дечја  перспектива  бити  уважена,  а  деца  бити  активни

учесници у сопственом развоју.

Циљеви:

 Развијање и јачање компетенција васпитача да анализирају окружење

предшколских  установа  и  да  креирају  промене  које  подржавају

различитост, праведност и друштвено укључивање деце.

 Развијање и јачање компетенција  васпитача да примењује стратегије

подршке социјалном и емоционалном учењу у раду са децом како би се

подстакли  позитивни  вршњачки  односи  у  циљу  промовисања

уважавања различитости и сигурног/ненасилног окружења за учење и

развој у предшколским установама.

 Развијање  и  јачање  компетенција  васпитача  да  разумеју  развојни

контекст  агресивног  понашања  и  сукоба  међу  децом  и  да  овладају

стратегијама реаговања на агресивно понашање и сукобе, односно да

код деце моделују учење конструктивних начина решавања сукоба и

задовољавања потреба.

 Развијање  и  јачање  компетенција  васпитача  за  партнерство  са

родитељима/старатељима  како  би  и  они  подржавали  процес

социјално-емоционалног  учења  деце  и  развој  компетенција  које

промовишу вредности ненасиља, уважавања и сарадње.

У Пројекат су укључене четири предшколске установе у Београду, Сомбору,

Зајечару и Врању.  Активностима је обухваћено 1200 деце узраста 3 до 6,5 година,

а радионицама око 500 родитеља. 

Пројекат је  са реализацијом у ПУ „Вера Гуцуња“  започео у новембру 2018.

године,  када су започете обуке. Обуке у Сомбору су реализовале: педагог ЦИП-а

Александра Калезић и просветна саветница – ментор Ксенија Лишчевић.

 Укључено је 5 објеката ПУ „Вера Гуцуња“: „Бубамара“, „Ђурђевак“, „Цврчак 2“,

„Венчић“ и „Вила“  - 20 васпитача, 7 сарадника и 4 стручна сарадника.

Модули обуке:
Сваки модул обуке развијен је тако да допринесе остваривању  кључних циљева.
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Модули обуке су усклађени са Основама програма предшколског образовања и
васпитања  (Године  узлета)  тако  што  је  у  центру  добробит  детета која  се
остварује на три начина:
 а) развојем компетенција васпитача да кроз игру, животно-практичне ситуације
у  вртићу,  планиране  ситуације  учења  и  односе  имплементирају  принципе
праведности, и да омогуће и подстакну процес социјално-емоционалног учења у
вртићу, 
б)  развојем  социјално-емоционалних  компетенција  детета  и  подстицање
просоцијалних, конструктивних односа у вршњачкој заједници и 
в)  подршком  породици  као  партнеру  у  изградњи  сигурног  и  подстицајног
окружења у вртићу.  

1. Модул  1:  Промовисање  различитости,  праведности  и  друштвеног

укључивања у вртић - 7-10. новембар 2018.

- развијање  компетенција  васпитача  за  праведан  приступ  раном  развоју,
васпитању  и  образовању,  који  подразумева  уважавање  различитости,
равноправност и укљученост/активно учешће све деце;    

- разумевање  потребе  за  превазилажењем  доминантних  баријера  за
друштвено  укључивање:  баријере  на  нивоу  ставова,  пракси  и  физичког
окружења;

- разумевање значаја физичког окружења у процесу друштвеног укључивања
и учење о томе којим се начинима може унапредити физичко окружење и
средина за учење тако да подржавају различитост и укључивање све деце и
њихових породица;

- предузимање  конкретних  корака  за  стварање  доступног,  разноврсног  и
праведног окружења у вртићу.  

2. Модул   2:  Уважавање  различитости  и  развој  идентитета  -  7-10.

новембар 2018.

- разумевање слојевитости дечијих идентитета, начина на који се ови слојеви
сустичу и преплићу током живота и разумевање како њихово преплитање
обликује искуства детета у предшколској установи и у друштву;  

- разумевање  процеса  усвајања  родних  улога  и  формирања  родних
идентитета, као и начина на који родни идентитети обликују рана искуства
деце предшколског узраста;

-  учење о  томе  које  кораке  васпитачи могу да предузму у  вртићу  како  би
идентитет сваког детета био уважен и прихваћен.
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3. Модул  3:  Социјално-емоционално  учење  као  подршка  развоју

конструктивних односа у вршњачкој заједници - 21.02. – 23.02.2019.

- разумевање значаја социјалног и емоционалног учења за превенцију сукоба
и креирање безбедног, сигурног и подстицајног окружења за свако дете;

- разумевање  агресивног  понашања  и  сукоба  међу  децом  предшколског
узраста, као и фактора који доприносе агресивном понашању предшколске
деце и утичу на појаву сукоба међу децом;

- развијање  компетенција  васпитача  за  подстицање  социјалног  и
емоционалног  учења/развоја  деце  и  компетенција  које  чине  основ
просоцијалног понашања;

- учење „добрих пракси“ у раду са децом на превенцији и реаговању на појаве
агресивног понашања и сукоба међу децом у вртићу.

4. Модул  4:  Улога  породице  у  изградњи  сигурног  и  подстицајног

окружења у вртићу - 21.02. – 23.02.2019.

- разумевање због чега је важно да се промовише учешће родитеља/старатеља
у процесу социјалног и емоционалног учења њихове деце;

- развијање  практичних  вештина  за  рад  у  партнерству  са
родитељима/старатељима  на  активностима  социјалног  и  емоционалног
учења.

5. Модул  5:  Оснаживање  васпитача  и  унапређивање  њихових

компетенција  за креирање сигурног и подстицајног окружења за  сву

децу  22-24.3.2019. 

Кроз пројекат је укључено 442 деце, заједно са њиховим родитељима. 

Родитељи су били укључени у радионице током школске године (170 родитеља),

а   сви родитељи су  имали прилику да  се  упознају  са  активностима  које  су  се

реализовале  и  путем  паноа  за  родитеље,  завршних  приредби,  флајера,  јавне

манифестације која је одржана 05. 06. 2019. године на Тргу Св. Ђорђа.
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Време
реализације

Активности
/теме

Начин 
реализације:

Носиоци 
реализације

7. 11. -10. 
11. 2018.

- Промовисање 
различитости
, праведности 
и друштвеног
укључивања у
вртић

- Уважавање 
различитости
и развој 
идентитета

обука ЦИП центар:
 Александра 
Калезић,
 ментор: Ксенија
Лишчевић

05. 12. 2018. Упутства за 
реализацију 
активности

састанак ментор Ксенија 
Лишчевић

децембар  „Славимо 
различитости“

Радионица са 
родитељима

васпитачи 
објеката 
„Бубамара“, 
„Ђурђевак“, 
„Цврчак 2“, 
„Вила“, 
„Венчић“, 
психолог ПУ

17. 12. 2018. - упутства за 
реализацију 
активности које 
предстоје у 
наредном 
периоду,
-  договор о избору
дидактичког 
материјала 
потребног за 
реализацију 
пројекта

Састанак 
пројектног тима

главни 
васпитачи 
објеката: Нина 
Лазић, 
Александра 
Челаревић, 
Бојана Јозић, 
Радојка 
Бијелицки, 
Недељка 
Живковић, 
психолог Смиља 
Драганов

09. 01. 2019. - Осврт и анализа  
реализованих 
активности, 
- Упутства за 
израду месечних 
планова,
- Упутства за 
реализацију 
активности

Састанак са 
свим 
учесницима у 
пројекту

васпитачи и 
сарадници 
објеката 
„Бубамара“, 
„Ђурђевак“, 
„Цврчак 2“, 
„Вила“, 
„Венчић“, 
психолог ПУ

Фебруар 2019. „Другачији... па 
шта?“

Радионица са 
родитељима

васпитачи 
објеката 
„Бубамара“, 
„Ђурђевак“, 
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„Цврчак 2“, 
„Вила“, 
„Венчић“, 
психолог ПУ

21.02. – 
23.02.2019.

- Социјално-
емоционално 
учење као 
подршка развоју 
конструктивних 
односа у 
вршњачкој 
заједници;
- Улога породице у
изградњи 
сигурног и 
подстицајног 
окружења у 
вртићу

обука ЦИП центар:
 Александра 
Калезић,
 ментор: Ксенија
Лишчевић

22-24.3.2019. - Оснаживање 
васпитача и 
унапређивањ
е њихових 
компетенција
за креирање 
сигурног и 
подстицајног 
окружења за 
сву децу

обука ЦИП центар:
 Александра 
Калезић,
 ментор: Ксенија
Лишчевић

09.04.2019. - Договор и 
израда плана 
заједничких 
активности у 
наредном 
периоду, а 
чији је циљ 
промоција 
реализованих
активности 
Пројекта

Састанак у ОШ 
„Братство-
Јединство“

Стручне службе 
ПУ „Вера 
Гуцуња“ и 
основних школа 
„Братство-
Јединство“ и 
школа у 
Чонопљи и 
Бачком 
Моноштору

10. 04. 2019. Унапређење 
васпитно-
образовног 
процеса кроз 
оспособљавање 
васпитача за 
снимање, 
уређивање и 
дељење видео 
материјала

Прва 
хоризонтална 
размена између 
предшколских 
установа – 
радионица у 
Београду

ЦИП центар;
Учесници из 
свих градова 
који учествују у 
пројекту; 
представници 
Сомбора: 
педагог 
приправник 
Даница Клипа, 
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васпитачи 
Бојана Јозић, 
Милана Зорић, 
сарадници 
Милан Кулић и 
Верица Горетић

24. 04. 2019. Уважавање 
различитости, 
равноправност и 
праведност у 
вртићу – дневник 
промене кроз ппт 
презентацију

Друга 
хоризонтална 
размена између 
предшколских 
установа – 
радионица у 
Зајечару

ЦИП центар;
Учесници из 
свих градова 
који учествују у 
пројекту; 
представници 
Сомбора:
васпитачи Сања 
Козаревић, 
Данијела Попић,
психолог Смиља 
Драганов

14. 05. 2019. Социо-
емоционално 
учење- видео 
запис активности 
СЕУ са децом

Трећа  
хоризонтална 
размена између 
предшколских 
установа – 
радионица у 
Сомбору

ЦИП центар;
Учесници из 
свих градова 
који учествују у 
пројекту; 
представници 
Сомбора:
васпитачи: Нина
Лазић, 
Александра 
Челаревић, 
Милан Кулић, 
Маја Бранков, 
Наташа Катић, 
Ружица Чапо, 
Недељка 
Живковић, 
Милица 
Влаисављевић;
стручна служба: 
Мирјана Хајдин, 
Нада 
Стојиљковић, 
Смиља 
Драганов, 
Даница Клипа

29. 05. 2019. Укључивање 
родитеља и 
консултовање са 
децом – видео 
запис 

Четврта 
хоризонтална 
размена између 
предшколских 
установа – 

ЦИП центар;
Учесници из 
свих градова 
који учествују у 
пројекту; 
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консултовања са 
децом

радионица у 
Врању

представници 
Сомбора:
педагог Нада 
Стојиљковић, 
васпитачи 
Радојка 
Бијелицки и 
Недељка 
Живковић

31. 05. 2019. Припрема за јавну 
манифестацију

Састанак 
Пројектног тима

главни 
васпитачи 
објеката: Нина 
Лазић, 
Александра 
Челаревић, 
Бојана Јозић, 
Радојка 
Бијелицки, 
Недељка 
Живковић, 
психолог Смиља 
Драганов

05. 06. 2019. Јавна промоција 
пројекта кроз 
песму и плес: „Ако 
волиш снажно“, 
„Не ругај се“, „Сви 
смо ми исти под 
капом небеском“

Jавна 
манифестација

Васпитачи 
припремних и 
старијих група 
које учествују у 
пројекту

10. 06. 2019. и 
18. 06. 2019.

Уређење физичке 
средине у складу 
са жељама деце 
(активност 
реализована 
након 
консултовања са 
децом)

Радна акција Родитељи и 
васпитачи 
објеката 
„Бубамара“ и 
„Цврчак 2“: Сања
Козаревић, Нина
Лазић, Милана 
Зорић, Бојана 
Јозић, Наташа 
Катић, Жељка 
Дмитровић

17. 06. 2019. Фокус групе – са 
родитељима, 
васпитачима, 
стручним 
сарадницима

интервју ЦИП центар: 
Александра 
Калезић, Весна 
Златаровић
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Tим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања

Време
реализације

Активности/теме Начин
реализациј

:

Носиоци 
реализације

Реализовано

    август 2018.
План  активности  Тима  за
превенцију  насиља и Тима за
безбедност  у  току  школске
2018./2019.  године  –
расподела задужења

       састанак Координатор
и Тимова 26. 09. 2018.

јануар 
2019.

Извештај  Тима  за  превенцију
насиља и Тима за безбедност о
реализованим  активностима
током  првог  полугодишта  и
договор о даљем раду

           састанак Координатор
и Тимова
и чланови

24. 01. 2019.

        мај 2019.

Извештај  Тима  за  превенцију
насиља и Тима за безбедност о
реализованим  активностима
током  школске  2018./2019.,
евалуација  рада  и  предлог  за
рад  у  току  следеће  школске
године

         састанак Координатор
и Тимова
и чланови

27. 06. 2019.
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Тим за превенцију насиља

Време
реализаци

је

Активности/Теме Начин
реализациј

е

Носиоци
реализације

Реализовано

Током целе
школске
године

Праћење  реализације
превентивних  активности
предвиђених  Програмом  за
заштиту  деце  од  насиља,
злостављања и занемаривања

обилазак
васпитно-
образовних
група  по
објектима

стручни
сарадници

Реализовано
током године

Током целе
школске
године

Решавање  текућих  проблема   у
области превенције насиља

-  састанак
-
превентивне
и
интервентне
активности
према
потреби

чланови Тима
за  превенцију
насиља

Реализовано
током године

август
2018.

 -Расподела  задужења  у  овиру
реализације  превентивних
активности  предвиђених
Програмом  за  заштиту  деце  од
насиља,  злостављања  и
занемаривања  у  току  школске
2017./2018. године

- 

састанак чланови Тима
за  превенцију
насиља

20. 09. 2018.

јануар
2019.

Анализа  реализованих
активности  предвиђених
Програмом  за  заштиту  деце  од
насиља,  злостављања  и
занемаривања   у  току  првог
полугодишта и договор о раду у
току другог полугодишта

састанак чланови Тима
за  превенцију
насиља

18. 01. 2019.

мај 2019. Анализа  реализованих
активности   предвиђених
Програмом  за  заштиту  деце  од
насиља,  злостављања  и
занемаривања  у  току  другог
полугодишта - План активности
усмерених на превенцију насиља
за следећу школску годину

састанак чланови Тима
за  превенцију
насиља

19. 06. 2019.
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Тим за безбедност

Време
реализације

Активности/Теме Начин
реализације

Носиоци
реализациј
е

Реализован
о

Током  целе
школске
године

Процена  безбедности
простора  у којем бораве
деца  на  основу  увида  у
стање  и  мишљења
васпитача и родитеља

обилазак
објеката
предшколске
установе

чланови
Тима  за
безбедност

током
школске
године
приликом
обиласка
објеката

август 2018. Израда плана обилазака
објеката  у  току  првог
полугодишта  ради
процене  нивоа
безбедности

састанак чланови
Тима  за
безбедност

14.  09.
2018.

децембар 2018. Извештај  о
реализованим
обиласцима  објеката  и
предузетим  мерама  у
циљу  повећања
безбедности  објеката
предшколске установе

састанак чланови
Тима  за
безбедност

12.  12.
2018.

фебруар 2018. Израда плана обилазака
објеката  у  току  другог
полугодишта  ради
процене  нивоа
безбедности

састанак чланови
Тима  за
безбедност

28.  02.
2019.

мај 2018. Извештај  о
реализованим
активностима   у  току
целе  школске  године  и
план за следећу школску
годину

састанак чланови
Тима  за
безбедност

07.  06.
2019.
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У току школске 2018/2019. године према  плану рада Тима за безбедност 
одржано је 4 састанака, у августу, децембру, фебруару и мају, са следећим темама:
- Израда плана обилазака објеката у току првог и другог  полугодишта ради 
процене нивоа безбедности
- Извештаји  о реализованим обиласцима објеката где су констатоване потребе у 
циљу повећања безбедности деце и мере које су предузете, односно недостаци 
који су отклоњени у циљу безбедности деце. 
- Процена безбедности простора у коме деца бораве, на основу увида у стање и 
мишљења васпитача и родитеља
- Израда Плана рада Тима за безбедност за шк.2019/2020. годину.

Током целе школске године сагледавано је стање безбедности у свим објектима у 
граду и у насељеним местима. Констатоване потребе у циљу безбедности деце се 
налазе у записницима са састанака.
Један део потреба које су биле предвиђене обиласцима су реализоване:
* урађено је кречење следећих објеката: Звездице, Врапчић, Невен, Сунцокрет, 
Чигра, Колибри, Пужић, Петар Пан.
* у објекту Вила оспособљен је нови санитарни чвор који се налази преко пута 
радних соба.
* купљен тепих за радну собу за објекат „Дуга“ Гаково.
* купљене тепих стазе за ходник за објекат „Андреј“ Станишић.
* у објекту „Лалице“ Стапар родитељи и васпитачи су имали радну акцију када је 
направљена ограда око дворишта.
          У септембру су сва деца – новоуписана и деца која већ бораве у ПУ, била у 
обавези да донесу нове лекарске потврде којима је обухваћен вакцинални статус 
деце.
07.02.2019. достављен је допис од Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја да се због епидемије грипа настава у школама обуставља од 18.02. до 
24.02.2019. год. Одлука о обустављању наставе у ПУ „Вера Гуцуња“ односила се 
само на децу која припремни предшколски програм похађају у насељеним 
местима при школама у Дорослову, Бездану, Бачком Брегу и Гакову. 

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ:

                            Време 
реализације

Актшности Носиоци 
активности Начин праћења Реализација
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                август
               2018.

1. Упознавање са 
Планом рада Тима за 
самовредновање за 
школску 2018/2019.
2.Упознавање са 
Правилником о 
стандардима 
квалитета рада 
установе- бр.14 од  2. 
августа 2018.
2.Подела  задужења 
према плану

координатор
тима

Годишњи 
план
 рада Установе
записник

23.08.2018.

                       октобар
                2018. 1. Рад на 

инструменту за 
самовредновање 
област 1 «Васпитно 
–образовни рад», .
- Игре и  
активности 
одговарају 
потребама и 
интересовању деце

Тим за 
самовредновање

чек листе

10.10.2018.

новембар
2018. - Анализа 

резултата 
самовредновања 

Тим за
самовредновање записник 27.12.2018.

јануар
2019..

-.Извештај о 
резултатима 
самовредновања

Тим за
самовредновање извештај 15.01.2019.

фебруар
2019.

-Предлог мера за 
унапређење 
квалитета рада

Тим за
самовредновање

акциони план 23.04.2019.

               мај
                          2019.

Анализа рада Тима 
– предузете 
активности

Тим за
самовредновање

записник 17.06.2019.

ИЗВЕШТАЈ o САМОВРЕДНОВАЊУ
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У јуну месецу направили смо план самовредновања за шк.2018/19. год – предмет нам је

била област 2 «Васпитно –образовни рад», стандард 2.4.» Игре и активности одговарају

потребама и интересовању деце».

 У току лета дошло је до промене Правилника о стандардима квалитета рада установе,

тачније правилник  је донешен 2.августа 2018 (На основу члана 49. став 10. и члана 173., а

у вези са чланом 10. тачка 2. Закона о основама система образовања и васпитања). Следио

је рад на усклађивању са новим правилником и донет је  нови план   самовредновања

који  се и даље ослања на праћење дечијих интересовања и потреба у оквиру игре и

активности.

Предмет самовредновања  у школској 2018/19. је  област   квалитета  1 «Васпитно –

образовни рад», стандард 1.3..- Планирање и програмирање  васпитно-образовног рада је

у функцији подршке дечјем учењу и развоју,индикатори 1.3.2 –У остваривању програма

негује се флексибилност  у ритму дана и у реализацији активности ( различите прилике

за игру и учење) и 1.3.4.Деца се подстичу на истраживање , решавање  проблема и

проширивање искуства  кроз различите ситуације игре и учења.

 Планом  су  дефинисани  предмет  самовредновања,  активности,  време  реализације,

носиоци, исходи ,  инструменти и начини праћења. 

Рад на самовредновању је организовао и координисао Тим за самовредновање,  сачињен

од  9  чланова  васпитача  целодневног  и  полудневог  боравка,  мед.сестра,  стручни

сарадник, представник родитеља и локалне самоуправе.

Тим за самовредновање је израдио инструменте за вредновање квалитета наведене

области, затим прикупљао и обрађивао податке везане  за предмет  самовреднивања и

извршио  анализу  квалитета  предмета самовредновања.

У октобру месецу васпитачима је подељен инструмент за самовредновање који је имао за

циљ   да  одредимо ниво остварености  колико планиране и реализоване  игре и

активности одговарају потребама и интересовањима деце

Анализа резултата самовредновања

ВИСОК  НИВО  ОСТВАРЕНОСТИ  имају тврдње :
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1. Током дана понуда игара и активности је разноврсна –
планирани различити типови игара и  активности 

/ / 27 55

2. Васпитач је активан учесник у играма и активностима / / 29 53

3. Васпитач подстиче  на  укључивање у игру и активности  
децу која  се  не опредељују самостално

/ 1 17 64

4. Обезбеђено је довољно времена за игру / / 20 62

5. Васпитач разговара са децом о њиховој игри, истиче 
вредност сарадње и међусобне подршке у игри

1 16 65

6. Васпитач помаже деци која су одбачена или имају других 
тешкоћа да се укључе у игру                                                       -1

/ / 4 77

7. Васпитач подржава интеракцију између учесника у игри 
и посредује у ситуацијама када је игра угрожена

/ / 23 59

8. Васпитач пружа модел за учешће у игри
-1

/ / 24 57

9. Долазе  до изражаја различите  улоге  васпитача у  игри и
активностима , током дана                                                          -1

/ / 19 62

НИЖИ  НИВО  ОСТВАРЕНОСТИ  имају тврдње:

1. Постоји довољно материјала за појединачне и групне  
игре и активности

/ 21 34 27

2. Васпитач континуирано реконструише простор за игру 
тако да 
он буде изазован

/ 12 50 20

3. Осимишљава начине како да омогући деци богата и 
разнолика искуства учења и играња са другим  у групи и 
вртићу              -3

/ 15 43 21

4. Структура унутрашњег окружења одражава дечја 
индивидуална и групна интересовања и способности

5 51 26

5.
Структура спољашњег окружења одражава дечја 
индивидуална и групна интересовања и способности 

4 19 38 21

Анализирали смо тврдње у којима морамо предузимати мере за унапређивање с
тим да смо прво тражили разлоге  за ниско вредновање.
 Предлог мера за унапређивање квалитета рада:
-размена искустава са колегама,
-мотивисати родитеље 
-  ангажовање  свих  учесника  васпитно-образовног  рада  (деца,  родитељи,  сви
запослени у предшколској установи) у прикупљању неструктуираног материјала
-искористити  ресурсе средине.
У  оквиру  рада  стручних  актива   изнети резултате   анкете,  анализирати све
тврдње и направити предлог мера за унапређивање рада.
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ИЗВЕШТАЈ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА РУКОВОДЕЋИХ
ОРГАНА

Извештај реализације програма рада директора установе

ИЗВЕШТАЈ РЕЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА УПРАВНИХ ОРГАНА

Управни одбор

Састав управног одбора:

Име u презиме Ко је овлашћени предлагач
Скупштина јединице локалне 

02.Невена Вујадиновић Скупштина јединице локалне 
самоуправе03. Маја Нађ Скупштина јединице локалне 
самоуправе04.Снежана Терзин Васпитно-образовно веће

05.Весна Мазињанин Васпитно-образовно веће
06.Ружица Парчетић Васпитно-образовно веће
07.Јелена Кокот Савет родитеља
08.Марија Опарница Глигоревић Савет родитеља
09.Драго Ганић Савет родитеља

Извештај реализације програма рада управног  одбора 

                            
Време 
реализације

Дневни ред

Начин 
одлучивањ
а

Носиоци 
реализације и 
сарадници
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11.09.2018.
-Усвајање записника 
са претходне седнице

1.Усвајање 
Извештаја  
директора о раду за 
школску 2017/18. 
годину;
2.Усвајање 
Извештаја о 
остваривању 
Годишњег плана 
рада установе за шк. 
2017/18.;
3.Доношење  
Годишњег плана 
рада за шк. 2018/19. 
годину;
4. Усвајање 
Информације о 
финансијским 
показатељима уз 
Годишњи извештаај 
о   раду установе за 
шк. 2017/18. годину;
5.Усвајање 
информације о 
ребалансу и 
преструктурирању 
средстава у 

доношењем 
одлука

-директор
-секретар
-шеф рачуноводства
-педагог
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11.12.2018.
-Усвајање
записника  са
претходне
седнице
1.Извештај 
директора о раду 
између две седнице 
Управног одбора;
2.Доношење  решења
о прековременом 
раду, због
повећаног обима 
посла  директору 
 3.Доношење 
Правила Понашања у
Предшколској 
установи „Вера 
Гуцуња“ Сомбор
4.Доношење 
Правилника о 
дисциплинској и 
материјалној 
одговорности
запослених у ПУ 
„Вера Гуцуња“ 

доношењем 
одлука

-директор
-секретар

24.01.2019.
-Усвајање записника 
са претходне седнице

1.Усвајање 
Извештаја директора
о раду између две 
седнице Управног 
одборa;
2. Усвајање 
Извештаја о 
остваривању 
Годишњег плана 
рада установе за 
2018. годину;
3.Усвајање 
Извештаја о попису 
финансијске и 
нефинансијске 
имовине;                     
4.Доношење 
Финансијског плана 
за 2019. годину;
5.Информација о 
преструктурирању  и
ребалансу 

доношењем 
одлука

-директор
-секретар
-шеф рачуноводства
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08.02.2019. -Усвајање 
записника са 
претходне 
седнице

1.Доношење измена 
Финансијског плана 
за 2019. годину;
2.Разно

доношењем 
одлука

-директор
-секретар
-шеф рачуноводства

26.02.2019. -Усвајање 
записника са 
претходне 
седнице

1.Информација о 
предлогу корекције
дефицита у 2018. 
години;
2.Усвајање 
исправке 
Извештаја о 
извршеном попису 
финансијске и 
нефинансијске 

доношењем 
одлука

-директор
-секретар
-шеф рачуноводства

29.05.2019. неодржана због 
недостатка 
кворума

03.06.2019.
-Усвајање 
записника са 
претходне седнице

1.Одлука о 
расписивању 
конкурса за избор 
директора ПУ 
„Вера Гуцуња“ 
Сомбор
2.Одлука о 
именовању 
Комисије за избор 
директора
3.Доношење 
Правилника о 
организацији 

доношењем 
одлука

-директор
-секретар
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02.08.2019. -Усвајање 
записника са 
претходнe седницe

1.Усвајање 
Извештаја 
Комисије за избор 
директора 2. 
Доношење 
образложене листе 
кандидата
 3.Доношење 

доношењем 
одлука

-директор
-секретар

* Начини праћења реализације програма управног одбора и носиоци праћења:
Пре преласка на дневни ред, усваја се записник са претходне седнице уколико су донете 
одлуке реализоване. 
Носиоци праћења: чланови управног одбора, представници синдиката.

Преседник управног одбора 
је: Снежана Терзин

Адреса и број телефона: 
Сомбор, Марка Краљевића 
бр. 11

0606904801

    САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ

11.1 .САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА
Програм рада савета родитеља 

Време 
реализа
ције

Активности/теме
Начин

реализац
Носиоци
реализациј
е

реализације

септемб
ар 2018.

-Конституисање Савета родитеља
-Упознавање са Пословником о 
раду савета родитеља
- Извештај о раду установе за 
2017./2018.
- Разматрање Годишњег плана 
рада установе  за шк.2018./2019.

излагање стручна служба
10.09.2018.

децемба
р 2018.

 
Сарадња породице и 
предшколске установе

презентаци
ја

стручна служба 12.12.2018.

85



март
2019.

-Социо-емовционални развој

 - Давање  сагласности  на 
програм  организовања 
једнодневних излета
   

излагање
Тим за  излете 20.03.2019.

мај 2019.
-Извештај о реализацији излета у 
школској 2018/19. год.
- Анализа рада савета родитеља: 
предлози за следећу годину

излагање стручна служба
чланови савета 
родитеља Реализоваће се у 

августу

САРАДЊА СА ШКОЛОМ
Време

реализације
Активности/теме Начин

реализације:
Носиоци

реализације
Реализовано

август 2018.  ИОП тимови састанак васпитачи,
учитељи,

стручне службе,
дефектолози,

родитељи

Током
последње

недеље августа
и током прве

недеље
септембар  2018. Прављење плана 

сарадње
састанак Васпитачи, стручне 

службе
 Свака припремна 
предшколска група 
у сарадњи са 
основном школом у 
граду и насељеним 
местима

октобар  2018. Обележавање „Дечје 
недеље“

дружење и заједничке
игре

учитељи, васпитачи 
и деца 1. 10 – 05. 10. 

2018.

октобар  2018. Рођендан вртића дружење и 
заједничке игре

учитељи, васпитачи 
и деца

Објекат „Вила“ са 
школом „Доситеј 
Обрадовић“

децембар 2018. Новогодишња 
прослава

радионице учитељи, васпитачи 
и деца

Посета деце из 
објекта „Сунцокрет“ 
ОШ „Аврам 
Мразовић“

јануар  2019. Школска слава приредба учитељи и деца  Реализовано 28. 01. 
2019. у ОШ 
„Братство-
Јединство“
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март  2019. Посета ученика 
првог разреда 
вртићу

радионица васпитачи и деца Деца из ОШ „Аврам 
Мразовић“ 
учествовала у 
радионици у оквиру
пројекта „Вртић као 
сигурно и 
подстицајно 
окружење за учење 
и развој“

април  2019. Родитељски 
састанак: „Припрема 
деце за школу“

презентација,  
излагање, пр

стручне службе 
школа и вртића, 
васпитачи  и 
учитељи

Стручна служба ОШ 
„Доситеј 
Обрадовић“

мај  2019. Обилазак школе и 
присуство на часу

игра, дружење струча служба 
школе и учитељи

Током школске 
године у сарадњи са
свим школама

током целе 
школске године

Дан школе приредба струча служба 
школе и учитељи

Током школске 
године у сарадњи са
свим школама

ПРЕВЕНТИВНО – ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Превентивно – здравствена заштита и васпитни рад са децом одвијао се по плану
и програму за школску 2018/2019. год. У реализацији програма учествовало је и
здравствено и васпитно особље уз помоћ свих осталих служби.
          У току септембра и октобра месеца извршена је контрола хигијенско – 
епидемиолошких услова у свим објектима у граду и насељеним местима када су 
сагледане потребе кухињског инвентара, стање безбедности, здравствено стање 
деце и потребе приручних апотека – уклоњена су средства којима је истекао рок 
и допуњено са новим материјалом.
 Сви објекти су били спремни за почетак нове школске године. 
Такође, са истим циљем у месецу априлу обиђени су сви објекти од стране 
сестара на превентиви и нутриционисте.
Вршена је месечна хигијенско – епидемиолошка контрола објеката.
     Договорено је са главним васпитачима да се редовно води свеска евиденције 
болести и да контактирају родитеље у случају изостанка деце. Свим објектима су 
достављена упутства о правилима превентивно – здравствене заштите у 
предшколској установи са којим су упознати родитељи путем родитељских 
састанака и паноа за родитеље.
       Обављен разговор са техничким особљем да поштују радне обавезе, радно
време и месечна требовања по нормативу.              
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 Вођена је евиденција о узроку одсуствовања деце и увид у здравствену и 
епидемиолошку ситуацију у вртићу. 
        Најчешћи узроци одсуствовања деце због болести били су: инфекције горњих
и доњих респираторних путева ,  поремећаји дигестивног тракта,упала средњег
уха у већем проценту код деце јасленог узраста и млађих обданишних група. Од
инфективних болести Varicellae je била заступљена у већем проценту у јаслицама
и обданишту него прошле године док се  Scarlatinae  јављала спорадично као и
претходних година.
Сви ови подаци су, у односу на број изостанака деце, процентуално приказани у 
табели која следи : 

Болести Јаслице Обданиште Забавиште
– насељена
места

1. Инфективне болести:
Varicella 6,24 % 14,73 % 3,55 %
Scarlatina 0,17% 0,81 % 0,26 %

2. Болести респираторног система:
Горњи дисајни путеви 51,13 % 51,59 % 66,36 %
Доњи дисајни путеви 5,89 % 5,63 % 5,12 %
3. Поремећаји дигестивног

тракта
9,01 % 9,99 % 13,53 %

4. Педикулоза 0,17 % 1,85 % 2,89 %
5. Повреде 0,17 % 1,18 % /
6. Conjuctivitis 6,76 % 3,63 % 0,53 %
7. Otitis media 17,86 % 7,03 % 2,37 %
8. Алергија 0,52 % 0,37 % 2,5 %
9. Остале болести 2,08 % 3,18 % 2,89 %

Проценат болесне деце
22,98 % 10,79 % 18,88 %

На  основу приказане табеле у  току протекле  школске године било  је  36,07%
болесне деце од укупног броја одсутне деце. 
 
 
Распоред дневних активности и режим рада планиран је према узрасту деце. Сва 
деца која су обухваћена целодневним и полудневним боравком су била у обавези 
да у септембру донесу нова лекарска уверења којима је обухваћен вакцинални 
статус деце на увид и потпис медицинским сестрама на превентивно – 
здравственој  заштити.
       Отворен је здравствени картон за свако дете целодневног боравка у сарадњи
са васпитачима и родитељима.
       Превентивно - здравствена служба, у циљу збрињавања деце на адекватан
начин  која  имају  здравствене  проблеме  а  бораве  у  нашој  установи (фебрилне
конвулзије, дијабетес, алергије на одређену врсту хране или неке друге алергене,
хронични  бронхитис)  сарађује  са  родитељима,  стручним  институцијама,
нутриционистом , васпитачима и сарадницима.
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07.02.2019. достављен је допис од Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја да се због епидемије грипа настава у школама обуставља од 18.02. до 
24.02.2019. год. Одлука о обустављању наставе у ПУ „Вера Гуцуња“ односила се 
само на децу која припремни предшколски програм похађају у насељеним 
местима при школама у Дорослову, Бездану, Бачком Брегу и Гакову. 

           Обухваћена је сарадња са стручним институцијама:  Заводом за јавно
здравље – узорковање брисева и санитарни прегледи радника.  
     Брисеви су се узорковали по плану са циљем систематског праћења стања
опште  и  личне  хигијене,  као  и  мера  превенције  настанка  заразних,  пре  свега
цревних заразних болести. У току протекле школске године узорковано је укупно
176 брисева са руку, радне одеће, посуђа и радних површина. У граду 26 брисева,
у  централној  кухињи  34 бриса,  у  насељеним  местима  28 брисева. Од  тога  6
брисева је било позитивно, што указује на висок ниво опште и личне хигијене.

        Санитарни преглед радника врши се  на шест месеци и то:  радници на
пословима  исхране  (радници  у  централној  кухињи  и  сервирке),  васпитачи  у
јаслицама, васпитачи у новом објекту на Селенчи, медицинске сестре –васпитачи,
мед. сестре на ПЗЗ, педагошки сарадници,магационер,нутрициониста и вешерке.
Санитарни преглед за обављен је 15. и 16.11.2018.год. и 15. и 16.05.2019. године.
Санитарни прегледи обухватају  укупно 100 радника, од тога је 11 радника имало
позитиван брис носа, код којих је обновљен преглед.
Радници који су имали позитивне брисеве носа одмах су добили забрану на рад
од стране санитарне инспекције док резултати нису били негативни.

Фирма  „Орис“  вршила  је  редовну  дезинфекцију,  дезинсекцију  и  дератизацију
објеката:
- насељена места 25. - 31. августа 2018. и  08- 16. јануара 2019. године,
- град 25. - 31. августа 2018.   и  08- 16. јануара 2019. године.
     Ванредна дератизација вршена је 22.10.2018. у објекту „Пужић“ и „Маслачак“.
     Ванредна дезинсекција вршена је 21.05.2019. у објекту „Цврчак“ и 15.06.2019.
сви објекти на Селенчи. 

Извршен је хемијски третман крпеља у  објектима у граду и насељеним местима
од 01.04. – 13.06.2019. год.

     Санитарна инспекција је вршила хигијенско – санитарни надзор од септембра
до децембра 2018. године и у току јануара 2019. године.. Обухваћено је 18 вртића
у  граду  и  15  у  насељеним  местима.  У  централној  кухињи  је  једном  извршен
инспекцијски  надзор  26.09.2018.  године.  Примедбе  које  је  имала  санитарна
инспекција успешно су саниране.

     Периодично је праћен раст и развој деце – мерење телесне тежине и телесне
висине деце у целодневном боравку, односно у обданишту и јаслицама

ЈАСЛИЦЕ ОБДАНИШТЕ
1.мерење 2.мерење 1.мерење 2.мерење
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-
септембар-

-мај- -септембар- – мај-

уписано деце 227 259 1116 1086
мерено деце 127      56 % 111      43 % 792       71% 753       69 %
ухрањеност:

добро ухрањена 
деца

74,02 % 75,68  % 82,95 % 85,52 %

гојазна деца 25,98  % 24,32  % 10,73 % 8,77 %
адипозна – 
предебела

/ / 1,26  % 2,52  %

мршава деца / / 5,06 % 3,19 %
неухрањена деца / / / /

развијеност:
добро развијена 
деца

83,46 % 81,98  % 78,41 % 79,95%

висока деца 1,58 % 7, 21% 17,68 % 15,67 %
изразито висока 
деца

/ / 1,01 % 1,59 %

ниска деца 14,96 % 10,81 % 2,09  % 2,79  %
неразвијена деца / / / /

 Родитељима су подаци о  ухрањености и развијености  њихове деце  доступни
код васпитача или код сестара на превентиви.

         Систематски  преглед  деце  предшколског  узраста  организовао  је  Дом
здравља  "Др  Ђорђе  Лазић",  диспанзер  за  предшколску  децу  од  19.02.2019..до
25.04.2019. године.
Обухваћена су деца рођена 2012.  године  и у месецу јануару и фебруару 2013.
године.

Систематски стоматолошки преглед деце, узраста од 24 – 36 месеци рађен је 07. и
14.12.2018.  год.  у  свим  групама  старијег  јасленог  узраста.  Од  укупног  броја
старијих јаслених група стоматолошким прегледом обухваћено је 80 деце, од чега
је  93,7% деце са свим здравим зубима.

Сарадња  са  родитељима  реализовала  се  кроз  индивидуалне  контакте,
едукативне паное и родитељске састанке. 

      Актуелне теме едукативних паноа у току протекле школске године биле су :
,,Како  преболети  полазак  у  вртић,“  ;  ,,Инфекције  горњих  респираторних
путева,“  ;  ,,Правилно  прање  руку,“  ;  ,,Стоматолог  у  посети,“  ;  ,,  Поленска
кијавица,“ ; ,,Крпељи,“ и ,, Златна правила боравка на сунцу,“. Родитељи су такође
били обавештени о свему што је било битно за здравље њихове деце.

             Организовани су излети припремних предшколских група од 18.04.2019.
године до 13.06.2019. године у Зоо врт "Мики" Колут , "Дида Хорњаков салаш",
камп Црвеног крста у Б. Моноштору. Пре поласка деце сестра на превентиви и
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координатор  Тима  за  излете  су  сагледале   стање  безбедности  излетишта  и
констатовале да нема недостатака за безбедан боравак деце.

03.10.2018. у оквиру Дечије недеље одржан маскембал у центру града.              
04.10.2018. године одржана је манифестација Црвеног крста у сарадњи са Војском
Србије под називом „Дечија болница“.  Учествовала су деца старијих васпитних
група  из  објекта  „Венчић“,  „Маслачак“,  „Вила“,  „Ђурђевак“  и  „Бајка“.  Циљ
манифестације  је  био  упознавање  деце  са  санитетским  материјалом,  начином
превијања  рана  –  демонстрација  на  деци  школског  узраста  и  на  луткама,
упознавање са унутрашњости санитетског возила. Упознавање деце са условима
боравка у ванредним ситуацијама у природи – коришћење вреће за спавање.
Истовремено  су  у  Соколском  дому  одржане  спортске  активности  са  старијим
васпитним групама које нису учествовале на поменутој манифестацији Црвеног
крста. 
             Спортска олимпијада се одржала 06. и 07.06.2019. год. у спортском центру ,,
Соко“.
             Дечији еколошки  карневал  05.06.2019. године одржан је у центру града.
На овим манифестацијама су учествовале припремне предшколске групе. 
Била је присутна и сестра на превентиви у циљу пружања здравствене заштите у
случају потребе.

            Тим за безбедност је функционисао на основу плана рада током целе
школске године, где је вршена процена безбедности унутрашњег и спољашњег
простора уз сарадњу са главним васпитачима . Такође су уважавана и мишљења
родитеља.

            Редовно је вођена здравствена документација:
     - месечни и дневни планови обилазака објеката;   
     - свеска евиденција болести и повреда;
     - здравствени лист детета;
     - свеска евиденције телесне тежине и телесне висине деце;
     - свеска рада превентивно – здравствене службе;
     - дневник рада (свакодневне белешке).
       Медицинске сестре на ПЗЗ учествовале су на свим васпитно-образовним
већима.
           
 
18.10.2018. године одржан је семинар о условима и начину остваривања исхране
деце  у  предшколским  установама  у  Београду.  Семинару  су  присуствовале
медицинска  сестра  на  превентивно  –  здравственој  заштити  Биљана  Јагер  и
нутрициониста Мара Мишковић. 

Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије под 
покровитељством Министарства здравља организовао је од 08.11. - 10.11.2018. 
године X стручну конференцију – Рано препознавање здравственог ризика код 
деце предшколског узраста и подршка детету и породици – јачање капацитета 
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медицинских сестара за препознавање и рану интервенцију код деце са 
потешкоћама у раном развоју. Конференција је одржана на Дивчибарима, 
присуствовале су медицинска сестра на превентивно – здравственој заштити 
Биљана Јагер,нутрициониста Мара Мишковић, васпитач Радојка Бјелицки и 
педагог Нада Стојиљковић. Нутрициониста и васпитач  презентовале су рад 
„Важност доручка у дневном ланцу исхране“.

 Традиционални  XXII  стручни  сусрети  медицинских  сестара  предшколских
установа  Србије  одржани  су  од  09.05.-11.05.2019.  год.  у  Врњачкој  бањи.  На
стручним  сусретима  присуствовале  су  медицинска  сестра  на  превентивно  –
здравственој заштити Биљана Јагер и нутрициониста Мара Мишковић. 

ИЗВЕШТАЈ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ИСХРАНЕ ДЕЦЕ 
                      
  
-Исхрана  деце  у  П.У.Вера  Гуцуња има  све  карактеристике  које  треба  да

задовољава  исхрана  у  колективу.Физиолошке  норме  исхране  деце

предшколског узраста  обухватају норме које задовољавају енергетске потребе  и

потребе  у  хранљивим  и  заштитним  састојцима  пружене  кроз  укупан  дневни

оброк .Резултати анализа и контроле безбедности

 намирница као и контроле брисева на чистоћу који се годинама раде  

  у нашој установи су задовољавајуће.  

-Током школске године у јесењем и пролећном периоду обиђени   

 сви објекти у граду и приградским насељима,сервирке-спремачице поседују сва

потребна средства за  одржавање хигијене,а  током године врши се  набавка по

потреби.

  

 

-Успешна  сарадња са Заводом за јавно здравље-Сомбор,који према  

 уговору  контролише(брисеве,  санитарне  прегледе,воду  за  пиће,  и  калоријске

вредности оброка).

-Завод  је  радио и енергетске вредности и биохемиске структуре као и  

 количину соли у оброку.Koмпозиција оброка задовољавајућа,као и cal 

 вредност за узраст деце од 1-3год и 4-6год.

-Завод је вршио редовну контролу узорковања пијаће воде у вртићима

 из месних водовода па је установљено да вода садржи –арсен-, у 7
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 насељених места: Гаково,Стапар,Дорослово,Риђица,Колут,

 А. Шантић,Б.Моноштор,У тим насељеним местима предузете су

  корективне мере:  постављене су цистерне из којих се грађани 

 могу  снабдевати  водом  за  пиће  и  кување,а  она  се  допрема  из  Сомборског

водовода.По потреби установа купује балоне воде.

 Вода у кухињама П.У. у местима у којима је на снази забрана 

 користи се као техничка вода она   мора бити микробиолошки исправана па се и

даље раде анализе воде. 

 

-ОРИС радио д.д.д.  два пута годишње у вртићима по уговору, и по потреби.

-Током  децембра  2018  урађен  тендер  за  храну  за  2019.год  који  је  успешно

реализован,  у  фебруару  2019 тендер  за  средства  за  одржавање  хигијене  исто

успешно реализован 

-Ветеринарски специјалистички институт према уговору 

 врши  микробиолошку  анализу  исправности  оброка.Резултати испитиваних

параметара  ЗАДОВОЉАВАЈУ  препоручене  критеријуме  који  су  предвиђени

водичем  за  примену  микробиолошких  критеријума  који  се  надовезује  на

правилник  о  општим  и  посебним  условима  хигијене  хране  у  било  којој  фази

производње и промета.

 (1узорак чини 5 јединица).

  

-Имплементацију HACCP-система спроводи тим који је оспособљен у   

погледу безбедности производа са довољно стеченог знања и искуства. 

-Уведена  вентилација  у  централној  кухињи  је  од  великог  значаја  како  за

безбедност  хране   тако  и  за  здравље  запослених.Због  великих  температура  у

кухињи су постављене 2 климе за расхладу.

-Централна кухиња је опремљена новим апаратом парноконвекцијском пећи која

је од велике помоћи у раду,купљене 2 машине за прање белог  посуђа ,набављена

нова  универзална  сецкалица  за  поврће,   купљен  нови  дупликатор(казан)од

300л,који је био неопходан за термичку припрему хране.

-Нови магацински простор који је неопходан за правилно складиштење
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1.животних намирница 

 (у  том делу просторије уграђене су 2 климе јер храна мора бити 

 складиштена под одређеном температуром)  

2.средстава за одржавање хигијене

3.васпитног материјала

у саставном делу зграде су 2 канцеларије са санитарним чвором,манипулативним

ходником .

- нова трпезарија на Селенчи 2,која је својом величином допринела да деца имају

више простора за конзумирање оброка.   

-Обављени индивидуални разговори са родитељима око исхране  

 у вртићу,на основу извештаја од лекара о интолеранцији на  

 храну(алергијске реакције) у централној кухињи припремају се оброци за такву

децу.

- Вртић Пужић за послеподневну групу уведена је ужина  два  у 20ч. 

-У два објекта Илија Бирчанин(Петар Пан) и Сулавер требало би изменити 
водоводну мрежу, анализом узорка воде од Завода за јавно здравље Сомбор
установљена је бактерија (pseudomonas aeruginosa)  вода није за пиће па се 
вртићи снабдевају из централне кухиње,таква вода може се само користи 
као техничка вода.

                                  Програм  стручног усавршавања 

*18.10.2019.год.семинар БЕОГРАД-Услови и начин остваривање исхране деце у  
                          предшколској установи.

*8-10.10.2019.год.семинар ДИВЧИБАРЕ-10 стручна конференција.Јачање  
                   капацитета за препознавање и рану интервенцију код деце са   
                   потешкоћама у развоју.
                   Нутрициониста и васпитач  презентовале су рад *Важност доручка у  
                   дневном ланцу исхране*.
*09.-11.05.2019.год.ВРЊАЧКА БАЊА-традиционални 22.стручни сусрети 
                            медицинских сестара предшколских установа.Национални конгрес  
                            Д-1-168/19. 
 

 

 План о вршењу услуга 2018 / 2019
_________________________________________________________
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1.По уговору Завод за јавно здравље Сомбор вршиће лабараторијске 
анализе, без санитарног инспектора по нашем HACCP плану. 

1. Анализа вода-хемијска и микробиолошка
  град= 4 узорака -од тога 2 обновљена (корективна мера)
  села= 19узорака –                                                                          
  централна кухиња= 6 узорака 
  
  У 7 насељених места где је присутан арсен у води –ВОДА за пиће   
 користи се из цистерне  по потреби установа купује воду и доставља. 
  
  

2. Брисеви на чистоћу  
   град =  првом полугодишту 13     
            =  другом полугодишту 13
            = укупно 26
   
   села= прво полугодиште=14     
            =друго полугодиште=14 
           = укупно 28
    централна кухиња= прво полугодиште=17
                                      =друго полугодиште=17
                                      = укупно 34
   код свих су узимана по 2 бриса што значи= 176 бриса                                                        
       Од тога 6 брисeва било је позитивно

3.  калаоријске вредности оброка:
за децу од 1-3год    10 оброка        укупно 30 узорака 
             од 4-6год     20 оброка 
Анализирани узорак целодневног оброка за децу је одговарајуће калоријске 
вредности у односу на норматив,а биохемијска структура и композиција оброка 
су задовољавајуће. 

4. Санитарни прегледи : -6 месеци број санитарних прегледа= 199      
                                             -обновљени преглед због позитивног бриса= 11  
                                              укупно = 210
2.По уговору Орис ради Д.Д.Д. 
  
  град = од 25.08.-31.08.2018.
            = од 08.01.-16.01.2019.    18 вртића укупно=36     
  села = од25.08.-31.08.2018. 
           = од 08.01.-16.01.2019.    15 вртића укупно=30
  ванредна дезинсекција = 4
3. Записници о обиласку републичког санитарног инспектора који  
      је вршио контролу санитарно –епидемиолошког стања по вртићима 

  села= 15 вртића         од септембра до децембра 2018год.
  град= 13 вртића
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  град = 6 вртића       у јануару  2019.год.
 
  За сада сви објекти испуњавају опште и посебне санитарне услове – примедбе
које   је  дала  санитарна  инспекција  успешно  су  отклоњене,  што  потврђују
записници.

3. Ветеринарски специјалистички институт по уговору врши   
                микробиолошке анализе хране 
                          

1.Централна кухиња: 6х годишње  кувано јело
                                    2х годишње доручак или ужина   8 узорака

у 2 објекта : 4х годишње кувано
                    2х годишње ужина     укупно 12 узорака

у осталих 13 објеката где се дели ужина 2х годишње  укупно 26 узорака

                                            укупно= 46 узорака

Резултати испитиваних параметара задовољавају правилник о општим и 
посебним условима хигијене у било којој фази производње,прераде и промета..

                                    

ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

 ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
Садржај Област

усавршава
ња

Начин
реализације

Нив
о

Време
реализаци

је.

Реализатор
Реализација

Дани „Пертинија“: предшколско
васпитање и
образовање

Традиционални 
-јубиларни  
међународни  
стручни скуп из  
области  
предшколства

ван
уста
нов

е

септембар
2018.

Компанија 

„Пертини“ 07.09.2018.
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Примери добре 
праксе Више

области

Стручни сусрети
„Васпитачи –
васпитачима“

БАПТА

ван
уста
нов

е

 септембар 
2018

Савез 
Удружења 
васпитача 
ПУ Србије

13.-14.09.
2018.

Примери добре 
праксе Више

области

стручни сусрети
стручних

сарадника

ван
уста
нов

е

октобар
2018.

Удружење 
стручних 
сарадника и 

сарадника ПУ 

Србије

01.-04.11.
2018.

Примери добре
праксе Више

области

Стручни сусрети
„Васпитачи –
васпитачима“

ван
уста
нов

е

новембар, 
2018

Савез 
Удружења
 васпитача ПУ 
Србије

06.-09.12.  
2018.

Размена  примера
добре  праксе

Више
области

Стручни  сусрети
мед.сестара
предшколских
установам
Србије

ван
уста
нов

е

октобар
2018.

савез 
удружења 
мед.сестара 
ПУ Србије

04.-07.10. 
2018.

08.-10. 11. 
2018.

«Пројекти у 
предшколској 
установи»

предшколско
-васпитање

и
образовање

Акредитовани 
семинар

у
уста
нов

и

2.  групе у 
току 
школске 
године, у 
договору са 
ауторима

ПУ Др Сима 
Милошевић, 
Земун

26.-27.01. 
2019.

13.-
14.04.2019.

„Подстицајно 
окружење у 
вртићу“

предшколско
-васпитање

и
образовање

 Акредитовани 
семинар

у
уста
нов

и

у току
школске
године, у

договору са
ауторима

ЦИП

24.11.2018.

„Прилика за свако 
дете- развијање 
различитих 
програма  
васпитања и 
образовања“

предшколско
васпитање и
образовање

Акредитовани
семинар

у
уста
нов

и

у току
школске
године, у

договору са
ауторима

ЦИП

01.12.2018.

Мали отворени 
програм – развој 
потенцијала деце 
раног узраста

 

предшколско
васпитање и
образовање

Акредитовани
семинар

у
уста
нов

и

у току 
школске 
године, у 
договору са 
ауторима

Удружење 
медицинских 
сестара 
предшколске 
установе Нови
Сад

16.-
17.03.2019.

97



Тимски рад у 
процесу планирања

предшколско
васпитање и
образовање

Акредитовани
семинар

у
уста
нов

и

у току 
школске 
године, у 
договору са 
ауторима

ПУ „Врачар“
Београд није 

реализован

Примери добре
праксе Више

области

Стручни сусрети
„Васпитачи –
васпитачима“

ван
уста
нов

е

април  2019. Савез 
Удружења
 васпитача ПУ 
Србије

18.-
21.04.2019.

Размена  примера
добре  праксе

Више
области

Стручни  сусрети
мед.сестара
предшколских
установам
Србије

ван
уста
нов

е

мај  2019. савез 
удружења 
мед.сестара 
ПУ 
Србије

30.05.-
02.06.2019.

Стручни  сусрети  „Васпитачи  –  васпитачима“,  са  темом  Култура  и  уметност  у

предшколском  васпитању  и  образовању,  на  Копаонику  у  организацији

Балканског савеза удружења  васпитача, презентован је рад на тему:

 „Камишибај - позориште у вртићу“, васпитачи: Терзин Снежана, Мирић 

Слађана и Крстић Весна 

Десета Стручна конференција са темом Јачање капацитета за препознавање и рану 

интервенцију код деце са потешкоћама у развоју, Дивчибаре, у организацији 

Савеза удружења медицинских сестрара предшколских установа Србије, 

презентован је рад:

 „Значај доручка у ланцу дневне исхране“, реализатори: Мишковић Мара, 

Бијелицки Радојка

Стручна конференција за васпитаче са темом Средина за учење – извор грађења 

односа, интегрисаног учења и богаћења искуства детета, на Тари, у организацији 

Удружења васпитача, презентован је рад:

 „Вода и ми“, васпитачи: Козаревић Сања, Трифковић Гордана
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Стручна конференција за васпитаче са темом Средина за учење – извор грађења 

односа, интегрисаног учења и богаћења искуства детета, у Кладову, у 

организацији Удружења васпитача Србије, презентован је рад:

 „Приче из шуме“,васпитачи,  Радојка Бијелицки и  Гордана Трифковић

Поред планираних програма стручног усавршавања реализовани су и следећи:

 Обука за рад са мигрантима МАДАД 2-  учествовало 4 васпитача и стручни
сарадник, 13.-14.12.2018.

 Пројектни приступ  учењу  у функцији остваривања принципа  интегрисаног и
кооперативног  учења  у  васпитној  групи-  учествовало  30  васпитача,
реализован 09.02.2019.

 9  Стручни  сусрети  васпитача  предшколских  установа  Војводине-  размена
примера  добре  праксе  са  темом:“Подршка  добробити  детета  у  реалном
програму кроз односе и делање“, 16.03.2019.

Презентовани радови:

- „Приче из шуме“,васпитачи,  Радојка Бијелицки и  Гордана Трифковић

-„Вода и ми“, васпитачи Сања Козаревић, Гордана Трифковић, Нина Лазић

-„Звук као изазов и подршка добробити детета“, васпитач Данијела Попић

 Конференција  „Изазови  у  раду  са  децом  до  3  год-у  сусрет  променама“,
учествовало 4 мед,сестре- васпитача, 10.03.2019.

 Семинар „Породица и вртић“, учествовало 30 васпитача, 25.04.2019.

 Четврти  окружни  сусрети  –  Хоризонтална  размена  у  функцији
професионалног  развоја  мед.сестара  –васпитача,  Бечеј,14-15.06.2019.
Учествововали са два рада на тему:
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-„Социо- емоционални развој деце кроз партнерски однос деце 

и  одраслих-превенција  стреса  код   деце“,  реализатори  мед  –сестре
Александра Цимеша и Ана Лукановић

-„Сарадња са породицом“, вспитачи ,Снежана Терзин и Слађана Мирић

 Акредитован  семинар:“  Од  игре  до  музичке  компетенције“-  22.06.2019.,
учествовало 3 васпитача

ПРОЈЕКАТ: „Вртић као сигурно и подстицајно окружење за учење и развој“ вођен
од стране Центра за интерактивну педагогију реализован је од новембра 2018. па
до краја школске године у објектима „Бубамара“, „Ђурђевак“, „Цврчак 2“, „Вила“ и
„Венчић“.

                                        

           
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДИРЕКТОРА,

СЕКРЕТАРА, ШЕФА РАЧУНОВОДСТВА, РЕФЕРЕНТА ЗА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА
НА РАДУ И ПП ЗАШТИТУ, АДМИНИСТРАТИВНО-ФИНАНСИЈСКОГ РАДНИКА И

ТЕХНИЧКОГ СЕКРЕТАРА 
(01.09.2018.-31.08.2019.)

Садржај
(тема или назив
семинара)

Област 
усаврша
вања

Учесници Ниво
 (ван 
установе или
на нивоу 
установе 
прецизирати
стр. орган )

Време 
реализације

Реализатор
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VII Стручна 
конференција на 
Копаонику, у 
оранизацији БАПТА

образова
ње

Директор
Педагог
Мед.сестра
на 
превентив
и
Васпитача

БАПТА
(ван 
установе)

13.09-
16.09.2018.

БАПТА

Семинар: О условима и 
начину остваривања 
исхране код деце у 
предшколској установи, 
у организацији 
Института за економију 
и право

исхрана 
деце

Нутрицио
ниста
Мед.сестра
на 
превентив
и

Институт за 
економију и 
право (ван 
установе)

18.10.2018. Институт за 
економију и 
право 

Семинар: Саветовање –
јавне набавке у 
организацији Центра за 
менаџмент набавки 
(ЦМН)

јавне 
набавке

Секретар
Тех.секрет
ар

ЦМН( ван 
установе)

18.10- 
21.10.2018.

ЦМН

Сусрети: Дванаести 
стручни сусрети 
стручних сарадника и 
сарадника 
предшколских установа 
Србије, у организацији 
Удружења стручних 

образова
ње

Директро
2 Педагога
Психолог

Удружење 
стручних 
сарадника и 
сарадника 
предшколски
х установа 
Србије (ван 

01.11-
04.11.2018.

Удружење 
стручних 
сарадника и 
сарадника 
предшколск
их установа 
Србије 

Семинар: Електронско 
пословање и 
информациони систем 
„Доситеј“, у 
организацији Семинари 
Србије

Електрон
ско 
послова
ње
и унос у 
Доситеј

Секретар
Тех.секрет
ар

Семинари 
Србије (ван 
установе)

06.11.2018. Семинари 
Србије

Конгрес: Јесењи домаћи 
конгрес превентиве, у 
организацији Савеза 
удружења медицинских 
сестара предшколских 
установа Србије

превенти
ва

Директор
Нутрицио
ниста
Педагог
Васпитач
Педагог
Мед.сестра

Савез 
удружења 
медицинских
сестара 
предшколски
х установа 
Србије

08.11-
10.11.20108.

Савез 
удружења 
медицинских
сестара 
предшколск
их установа 
Србије

Саветовање: ИПЦ 
саветовање –финансије 
и јавне набавке, у 
организацији ИПЦ-а

Финансиј
е
Јавне 
набавке

Шеф 
рачуновод
ства
Фин.-
адм.радни
к

ИПЦ (ван 
установе)

05.12-
08.12.2018.

ИПЦ
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Стручни сусретри: XXII 
Стручни сусрети 
медицинских сестара 
предшколских установа 
Србије, област 
превентиве, у 
организацији Савеза 

превенти
ва

Мед.сестра
на 
превентив
и
Нутрицио
ниста

Савез 
удружења 
мед.сестара 
предшколски
х установа 
Србије
установе)

09.05-
11.05.2019.

Савез 
удружења 
мед.сестара 
предшколск
их установа 
Србије

Саветовање: Новине и 
примена општих и 
финансијских прописа у 
јавном и приватном 
сектору“, у 
организацији Paragraf 
lex

финансиј
е
јавне 
набавке
прописи

Директор
Секретар
Технички 
секретар

Paragraf lex 
(ван 
установе)

19.05-
22.05.2019.

Paragraf lex 

Саветовање: Новине и 
примена општих и 
финансијских прописа у 
јавном и приватном 
сектору“, у 
организацији Paragraf 
lex

финансиј
е

Шеф 
рачуновод
ства
Фин-
адм.радни
к

Paragraf lex 
(ван 
установе)

26.05-
29.05.2019.

Paragraf lex 

Семинар: Почетак 
школске 2019/2020. 
године, у организацији 
ЦМН-а

финансиј
е
јавне 
набавке
прописи

Директор
Секретар
Технички 
секретар

ЦМН (ван у 
станове)

28.08-
30.08.2019.

ЦМН

ОБЛАСТ ОДРЖАВАЊА И РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ
                                 - ОБЈЕКТИ У  ГРАДУ-

1. Вртић „БУБА МАРА“( Селенца 1) и вртић „Цврчак (Селенча јаслице)  2. 
Вртић „ЂУРЂЕВАК“( Селенца 2)  3. Вртић „ЦВРЧАК 2“

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ОБЈЕКТА
ПОТРЕБЕ
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Објекат наменски грађен, функционалан 
у потпуности, одговара потребама деце 
од 1 -  7 година – јаслице, обданиште.У 
згради смештена  централна кухиња, 
магацин и вешерај. Објекат је грађен   у 
три етапе, 1970, 1975 и 1980. год. До 
2009. године   нису рађене озбиљније 
интервенције везане за инфраструктуру 
истог, што је резултирало 
нефункционалношћу крова 
(прокишњава), столарије, водоводних 
цеви,грејних инсталација, канализације, 
санитарија.

У току 2005. године двориште је 
опремљено  неадекватним реквизитима 
(лош квалитет дрвених конструкција 
што се показало опасним за безбедност 
деце), поправке вршене у 2008.год.

Извршена реконструкција подстанице, 
обезбеђен нови прикључак, прешли на 
услуге Енергане а све у циљу што 
квалитетнијих грејних услуга за децу 
(потписан посебан Уговор са Енерганом о
постизању приоритета истог). 

У 2009. години урађена потпуна 
санација Јаслица – изведени радови: 
зидарски,изолаторски, столарски, 
керамичарски,лимарски,молерско-
фарбарски и кровопокривачки радови, 
реконструкција водовода и канализације.
-замена комплетне кровне 
конструкције
У 2010. години извршена је потпуна 
санација Селенче 1 (реконструкција 
водовода и канализације, замена 
дотрајале столарије ПВЦ столаријом, 
санација санитраних чворова, израда 
фасаде.)
Урађена климатизација централне 
кухиње.
У 2011. години урађена 
реконструкција кухиње и адаптација 
дела објекта ( у складу са захтевима за 
имплементацију HCCP система) у 
кухињи.
У 2012. у јасленом делу, у простору за 
изолацију деце, обезбеђена текућа 
топла и хладна вода, а у санитарном 

- кровопокривачки
радови, вртић

«Ђурђевак»

- опремање игралишта 
реквизитима за игру

-  доградњу  вртића
„Буба  Мара“  у  површини
од  322  м2  (две  радне
собе,  две  спаваоне,
потребни  санитарни
чворови  и  помоћне
просторије).
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чвору за одрасле топла текућа вода.
Децембра 2012., обезбеђена вештачка 
инсталација у делу простора са 
казанима за кување и шпоретом тј. 
уграђен комплетан систем 
проветравања и одсисне напе у 
кухињи. 
У 2014. години је урађена санација 
вртића «Ђурђевак» (зидарски, 
изолаторски,  
столарски,керамичарски,
лимарски, молерско- фарбарски, 
кровопокривачки, подополагачки         
радови, реконструкција  водовода и       
канализације).
- Урађени су радови на изради ограде 
висине 230 cm и дужине 400 m, тј. 
ограђени су вртићи «Буба Мара», 
«Ђурђевак», »Цврчак»
 - У 2015. години, крајем августа, 
почели су радови на доградњи 
ресорана и магацина кухиње. Радови 
на истом су окончани.
- у 2017.години  окончани су радови на
доградњи вртића «Цврчак», те је исти  
проширен за 250м2.

- У 2018. години урађено фарбање и 
поправка постојећих реквизита за 
игру
- У 2018. години  постављене су 
заштитне мреже (комарници) на 
окнима која се отварају у приручној 
кухињи у вртићу «Цврчак» -јаслице;
- У 2018. години, такође у вртићу 
«Цврчак», у просторији за изолацију 
болесне деце , постављене  керамичке 
плочице.
- У 2019. години постављене су 
тракасте завесе у целокупном 
јасленом делу у вртићу „Цврчак“ и 
„Цврчак 2“.
- У 2019. у вртићу „Бубамара“ у 
сарадњи са родитељима и уз помоћ 
ЈКП „Зеленило“улепшан је дворишни 
део вртића, извршено је и фарбање 
реквизита за игру.
- у 2019. година офрабани су сви 
дечији реквизити.
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4. Вртић „ПЕТАР  ПАН“(И.Бирчанин)

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ОБЈЕКТА
 

ПОТРЕБЕ

Извршена реконструкција старе зграде у 
2007. години (санација крова, замена 
столарије, подова, керамике, молерско-
фарбарски радови, фасада 
зграде,изолаторски радови, адаптиран 
санитарни чвор, кухиња).
У 2009. урађена гасификација 
централног грејања и извршен 
прикључак на гасну мрежу.
У 2012.извршена допуна дечијих 
реквизита- постављање клацкалице, 
тобогана и две љуљашке.
У 2018. години, окончани су радови на 
кречењу комплетног објекта. 

- уређење дворишта
(бетонских делова 
који су оштећени,

      -    постављање
          адекватне
            расвете
- изменити водоводну 
мрежу

      
       

5. Вртић “СУНЦОКРЕТ“( В.Секулић)

      ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ОБЈЕКТА
ПОТРЕБЕ

Стара зграда,  ненаменски  грађена, 
адаптиран и уређен унутрашњи простор. 
Опремљено игралиште реквизитима. 
Проблем ове зграде је кров и дотрајали 
прозори.
У 2008. години урађен Пројекат 
гасификације централног грејања
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У 2010. години урађена потпуна замена 
дотрајале кровне конструркције и израда
нове фасаде.
У 2012. години урађена адаптација 
постојеће котларнице за прелазак на гре-
јање на гас, одрађен прикључак на гасну 
мрежу.
У 2017. постављена настрешњица 
изнад улазних врата.
У 2018. години урађено кречење свих 
просторија, хобловање, шлајфовање и 
лакирањe паркета. Урађено је и  
комплетно опремање дечијег 
игралишта.
-У  2019. години извршено фарбање 
дечијих реквизита.

6. Вртић“ ПУЖИЋ“(Мразовићева)

      
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ОБЈЕКТА

             

ПОТРЕБЕ

Извршена реконструкција и адаптација 
старе зграде у 2007. години (замена 
столарије, молерско-фарбарски радови, 
изолаторски радови , адаптација 
санитарног чвора, адаптација дела 
кровног покривача, увећан број 
просторија унутрашњом расподелом 
простора, фасада зграде). 
У 2009. години урађена потпуна 
замена дотрајале кровне 
конструкције.
У 2010. години уређено и делимично 
опремљено двориште реквизитима за 
децу јасленог узраста.
У 2012. години допуњено двориште 
дечијим реквизитима („Пертини 
програм“)
У 2015. години урађено потпуна 
санација дворишта
У 2016. години опремљено двориште 
одговарајућим дечјнм реквизитима.
У 2019. урађено кречење свих 

- санација санитарног 
чвора
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просторија.

7. Вртић „ВЕНЧИЋ“ (Венац 1)

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ОБЈЕКТА
ПОТРЕБЕ

Извршена реконструкција и адаптација 
старе зграде у 2006.години. Објекат 
функционалан, одговара потребама деце.
У 2010. год. извршена климатизација 
просторија.
У 2011. год. опремање дворишта дечијим 
реквизитима.
У 2012. год. извршено кречење свих 
просторија, израда водоводне и 
канализационе инсталације, дограђена је
„собе за изолацију“. 
У 2014. години постављени су 
венецијанери.
У 2014. години урађена комплетна 
фасада вртића „Венчић“.
У 2015. години урађена је адаптација и 
санација постојећих канцеларијских 
простора и доградња санитраног чвора.

- санација санитарног 
чвора

8. Вртић „Маслачак“(Венац 3)

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ОБЈЕКТА
    

ПОТРЕБЕ
Стара зграда, простор у коме бораве деца 
делимично функционалан унутрашњи 
део,
кров  прокишњава, приручна кухиња 
нефункционална(упозорење санитарне 
инспекције), котларница у изузетно 
лошем стању, канцеларије 
рачуноводства у рушевном стању,

- фасадерски радови 
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Отворени простор опремљен савременим
реквизитима за игру деце.
У 2008. години урађен  ГЛАВНИ 
ПРОЈЕКАТ за реконструкцију дела 
објекта и доградњу трпезарије и 
фискултурне сале.Потребна средства 
потражујемо конкурисањем  у Фонд за 
капитална улагања (конкурисали у 2007. 
год  са  ИДЕЈНИМ ПРОЈЕКТОМ – средства 
нису одобрена). Уколико Фонд за 
капитална улагања распише конкурс,  
Установа ће конкурисати са ГЛАВНИМ 
ПРОЈЕКТОМ. Напомињемо да смо 
прибавили и Решење о одобрењу за 
изградњу издато од стране Одељења за 
комуналне послове.
У 2010.години урађена потпуна замена 
дотрајале кровне конструркције и израда
нове фасаде.
У 2012. извршено кречење свих 
просторија, израда водоводне и 
канализационе инсталације, комплетна 
адаптација и реконструкција кухињског 
простора, и просторија рачуноводства.
У 2013. изграђена гасна котларница 
капацитета 350 kw за потребе грејања 
вртића „Венчић“, „Маслачак“, Управне 
зграде и рачуноводства. 
У 2014. години постављени су 
венецијанери. 
У 2016. години урађена је потпуна 
реконструкција (замена дотрајале 
кровне констуркције, фасада, санација 
унутрашњег простора, доградња 
санитраног чвора) рачуноводствених 
просторија и приручне кухиње. 
У 2017.окончани радови на адаптацији 
унутрашњег простора (потпуна 
реконструкција и санација дечијег 
санитарног чвора са заменом дотрајалих 
водоводних и канализационих цеви, 
керамичарским радовима, као и 
постављањем нових санитарија, 
спуштање плафона, комплетно кречење 
свих просторија, фарбање прозора и 
врата). Замењена дотрајала столарија  
кухињског простора новом ПВЦ 
столаријом, као и спуштање плафона. 
У 2017.окончани су радови на адаптацији
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унутрашњег канцеларијског простора
У 2018. години Фондација „Ана и Владе
Дивац“ донирала дечије игралиште 
(1.200.000,00) и исто је опремљено 
најсавременијим реквизитима за игру. 

9.Вртић „БАЈКА“( Војвођанска)

           ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ОБЈЕКТА
         
             ПОТРЕБЕ

Стара зграда адаптирана за потребе деце.
Унутрашњи простор функционалан. 
Отворени простор леп, опремљен 
реквизитима за децу.У 2008. урађен 
Пројекат гасификације котларнице.
У 2010. год. урађена гасификација обј.
У 2011. год. урађена потпуна замена 
дотрајале кровне конструкције
У 2013. год. урађен чеони део фасаде у 
складу са свим стандардима и потребама 
везаним „за конзервацију и 
ревитализацију културног наслеђа“
У 2015. години урађена санација 
постојећих паркета у радним собама, 
потпуна замена дотрајалих подних 
облога у холовима и кречење свих 
просторија.
У 2017. години урађена санација плафона
Извршена замена постојећих wc шоља, 
новим, прилагођеним деци.
 У 2019. години окончани су радови на 
текућем одржавању објекта – радови на 
крову вртића.
У 2019. години офарбани сви дечији 
реквизити.

- уређење бочних страна
фасаде

     
 - санација санитарног 
чвора
- допуна дечијег 
игралишта реквизитима 
за игру

  

10. Вртић „ВРАПЧИЋ“(Бездански пут)

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ОБЈЕКТА
ПОТРЕБЕ
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Извршена реконструкција и адаптација 
старе зграде у 2006. години. Објекат 
функционалан, одговара потребама деце.
Објекат прикључен на гасну мрежу.
У 2010. год. уређено дечије двориште и 
опремљено дечијим реквизитима.
У 2017. постављена настрешњица изнад 
улазних врата.
У 2018. год. урађено кречење свих 
просторија
У 2018. години на иницијативу 
предстваника Савета родитеља и 
члана УО, Драге Ганића,  у сарадњи са 
осталим родитељима, уређен 
дворишни део вртића (равнање 
терена и допуна дечијег игралишта 
реквизитима) 
У 2019. години започели су радови на 
адаптацији једног дела простора, који 
ће бити намењен за пријем деце 
јасленог узраста.

   

11.Вртић „СУНЦЕ“( Горња Варош)

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ОБЈЕКТА
ПОТРЕБЕ

Зграда наменски грађена.У 2007.–08. 
извршена потпуна замена дотрајале 
кровне конструкције (демонтажа 
дотрајалог тридесетогодишњег кровног 
покривача, постављање греда, 
снегобрана, лајсни) са трапезастим 
пластифицираним лимом у боји. 
Извршени радови унутар објекта – 
подополагачки радови (ламинат), 
брушење, фуговање и лакирање 
постојећег паркета, израда фасаде 
(постављање водоотпорних гипс плоча, 
израда демит фасаде). Израда и монтажа 
ПВЦ прозора, израда и монтажа врата од 
алу пласта. Двориште опремљено 
неадекватним реквизитима (лош 
квалитет дрвених конструкција што се 
показало опасним за безбедност деце), у 

  - санација преосталог
дела санитраног 
чвора
- допуна дечијег 
игралишта 
одговарајућим 
реквизитима
- изградња 
фискултурне сале
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2008. години извршена поправка истих.
Саграђен “затворени ветробран” у 2007. 
години чиме је решен проблем 
неповезаности два објекта. Такође 
урађен Пројекат гасификације 
котларнице.
У 2010. год. урађено комплетно уређење 
дечијег дворишта (допуна дечијим 
реквизитима, поравнавање терена, 
климатизовање просторија)
У 2012.год. урађена адаптација постојеће 
котларнице за прелазак на грајање на 
гас, обезбеђен адекватан котао.
Одрађен прикључак на гасну мрежу.
У 2014. години извршена допуна дечијег 
игралишта реквизитима за игру.
У 2016. години започели радови на 
санацији дела санитарног чвора
У 2017. години у току је израда пројекта 
за изградњу фискултурне сале
У 2018. години урађено кречење свих 
просторија јасленог дела вртића.
У 2019. години урађено кречење 
преосталих просторија вртића. 
У 2019. години офарбани сви дечији 
реквизити. 

12. Вртић „ВИШЊИЦА“(Јосићки)

       ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ОБЈЕКТА

ПОТРЕБЕ

Објекат  наменски грађен 1975. 
године.Због потпуне дотрајалости и 
нефункционалности истог у 2008. 
урађена потпуна санација – замена 
кровне конструкције, комплетне 
столарије, подополагачки радови, 
керамичарски радови, молерско-
фарбарски радови, изолаторски радови, 
постављање  нове фасаде, водовода и 
канализације и прикључење објекта на 
градску канализацију, замена постојећих 
санитарних уређаја новим, 
реконструкција централног грејања 
(цевовод, радијатори), реконструкција 

- кречење свих 
просторија
- допуна дечијег 
игралишта 
реквизитима за игру
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котларнице, електроинсталација, а све у 
циљу омогућења дистрибуције 
природног гаса у објекту. Отворени 
простор опремљен дечијим реквизитима.
Проблеми дугогодишњих вандалских 
упада, ван радног времена, како у 
двориште тако и у саму зграду 
( постављањем АЛАРМ система, 
ангажовањем чуварске службе, 
краткотрајно је превазиђен проблем 
који, на залост,  има друштвено-
социолошки карактер и захтева 
укључивање шире друштвене заједнице.)

У 2012.год. урађено  постављање 
ограде око целог дворишта у висини 
од  2,25 метара( превентивна мера из 
горе наведених разлога), уређење 
паркинг простора. 
У 2017.години извршено кречење 
кухиње и једне радне собе.

13. Вртић „НЕВЕН“(Коњовићева)

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ОБЈЕКТА
ПОТРЕБЕ

Извршена реконструкција и адаптација 
старе зграде у 2007. години (делимична 
реконструкција крова, подополагачки 
радови, керамичарски, молерско-
фарбарски, изолаторски,електро-
инсталатерски радови).
Адаптација санитарног чвора и пруручне 
кухиње, постављена нова столарија, 
фасада.
Двориште опремљено неадекватним 
реквизитима (лос квалитет дрвених 
конструкција што се показало опасним за
безбедност деце), у 2008. години 
извршена поправка истих.
У учионицама извршено брушење, 
фуговање и лакирање бродског пода  у 
три слоја.
 У 2014. години извршена је допуна 
дечијег игралишта «подестом са 
тобоганом и љуљашком»
У 2015. години урађена комплетна 
гасификација објекта.
У 2017.години постављена настрешњица 

 

112



изнад улазних врата.
У 2018. години урађено кречење свих 
просторија.
У 2019. у току су  радови на 
реализацији – Пројекта- Усклађивање 
рада и родитељства што је једна од 
мера популационе политике 
Министарства за демографију и 
популациону политику, а радови се 
односе на санацију кровне 
конструкције, демит фасаду и потпуно 
партерно уређење дворишта. Пројекат
финансира Град Сомбор заједно са 
Министарством за демографију и 
популациону политику.

14. Вртић „ЧИГРА“(Шикара)

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ОБЈЕКТА ПОТРЕБЕ

Забавишна група смештена у простор 
школе.Урађени молерско-фарбарски 
радови. Простор одговара потребама 
деце. Двориште опремљено реквизитима.
Крајем 2015. године извршена 
комплетна  замена дотрајале , ПВЦ 
столаријом
У 2016. години урађено комплетно 
кречење свих просторија, подополагачки 
радови и потпуна реконструкција улаза у
исти објекат.
У 2018. години донацијом Норвешке 
амбасаде објекат је у целости 
реновиран и опремњен новим 
намештајем.

- постављање дечијих 
реквизита  

15. Вртић „СУЛАВЕР“(12. Војвођ.ударне бригаде бр. 20)

        ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ОБЈЕКТА                ПОТРЕБЕ
У 2009.год.адаптирана стамбена 
јединица добијена на поколон од 
Сулавер Раич Амалије, у простор 

-изменити водоводну 
мрежу
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прилагођен потребама наше делатности 
(изведени радови: зидарски и бетонски, 
водоинсталатерски, 
керамичарски,подополагачки,молерско-
фарбарски, електроинсталатерски 
радови), урађен геометарски предмер 
парцеле и ограђивање исте, стављањем 
оградног зида од опеке висине 1,80 м, 
урађена реконструкција постојеће гасне 
инсталације.
У 2010.год уређено дечије двориште и 
постављени дечији реквизити.
У 2018. години донацијом Фондације 
„Бетлен Габор“ у сарадњи са 
Националним саветом мађарске 
националне мањине, урађено кречење 
свих просторија, замењена дотрајала 
столарија ПВЦ столаријом, 
постављени нови ПВЦ прозори са 
ролетнама, санација санитраног чвора,
обнова постојећег паркета 
(хобловање, шлајфовање, лакирање). 
Истом донациојом обезбеђен нови 
намештај и играчке за децу, такође и 
двориште уређено новим 
најсавеременијим реквизитима за 
игру.

16. Вртић „ВИЛА“(С.В.Чиче бр.бб- О.Ш.”Д.Обрадовић“)

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ОБЈЕКТА ПОТРЕБЕ

У склопу основне школе наменски је 
изграђен простор за потребе вртића. Све 
је функционално и савремено, веома лепо
уређено.  Простор за игру деце на 
отвореном простору није опремљен 
реквизитима.
У 2018. урађено кречење две радне 
просторије, опремљена нова соба за 
пријем деце (отворена нова група, 
ППП)

-опремање игралишта
 

17.Вртић „ЂАНИЋ“( XII Војвођанске ударне бригаде бр.41)

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ОБЈЕКТА
П О Т Р Е Б Е
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- У 2015. години урађена потпуна 
реконстуркција и адаптација објекта 
( раднови на рушењу, земљани, 
зидрарски, бетонирски, тесарски, 
керамичарски, лимарски, браварски, 
фасадерски, гипсерски, столарски, 
молерскофарбарски, подополагачки 
радови и потпуна реконстуркција 
водоводно-канализационе мреже, 
укључујући осигуравање прикључка на 
градску канализацију).
- у току је потпуна гасификација објекта
- Комплетно опремљена кухиња, радна 
соба и гардероберни део.

- уређење дечијег 
игралишта 
адекватним 
реквизитима

                

- ОБЈЕКТИ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА (С Е Л И М А)

1. Вртић „ЈАГОДИЦА“(Бачки Брег)

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ОБЈЕКТА
П О Т Р Е Б Е

Простор је у оквиру основне школе 
наменски адаптиран за децу 
предшколског узраста. Одговара 
потребама деце. Има свој посебан улаз и 
отворени простор за игру.  

- опремање игралишта
савременим

реквизитима
- кречење свих 
просторија

2. Вртић „ЛЕПТИРИЋ“(Колут)

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ОБЈЕКТА
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П О Т Р Е Б Е

Стара зграда основне школе која је 
адаптирана. Одвојена је од нове школске 
зграде. Не одговара у потпуности 
потребама деце.
Вршене су бројне адаптације и поправке 
на овом објекту јер је зграда стара. 
У 2011.год. урађено кречење свих 
просторија.
У 2018. урађена замена дотрајалих 
прозора ПВЦ прозорима.

- Реконструкција
уличног дела фасаде

  

3.Вртић „БАМБИ“( Бездан)

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ОБЈЕКТА П О Т Р Е Б Е

Деца су смештена основној школи у 
заједничком простору са школском 
децом. Недостаје једна соба за трећу 
групу па деца иду у вртић у међусмени, 
јер се зграда не греје у поподневним 
сатима. 
У 2010.год. прилагођене адаптацијом 
постојеће школске просторије потребама 
деце предшколског узраста - 
реконструисан и адаптиран санитарни 
чвор и кухиња. 
У 2011. год. урађено комплетно кречење 
свих просторија и брушење и лакирање 
постојећег паркета.
У 2018. години урађено је кречење 
свих просторија и  замењена дотрајала
столарија ПВЦ столаријом од стране 
ОШ „Братство Јединство“.
У 2018. години донацијом од стране 
Националног савета мађарске 
националне мањине, у потпуности је 
опремљено дечије игралиште.

   

4. Вртић „СУНЧИЦА“(Бачки Моноштор)
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ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ОБЈЕКТА

П О Т Р Е Б Е

Деца су смештена у простору при старој 
основној школи који је делимично 
адаптиран у 2006. години.
(кречење зидова, постављање 
ламперије и фарбање столарије)
У 2014. години урађено кречење свих 
просторија.
У 2017.  дечије игралиште опремљено 
новим реквизитима за игру.
 У 2019. години завршена ја акција 
која је започета у сарадњи са МЗ 
Бачки Моноштор и са др Далибором 
Форгићем, чланом Градског већа за 
област здравства и социјалне 
заштите, а која се односила на 
сакупљање лименки, те су средства 
добијена од рециклаже уложена у 
ПВЦ столарију. Предшкоска установа 
«Вера Гуцуња» је такође уложила део
средстава за исту намену, тако да је у 
вртићу «Сунчица» извршена 
компелтна замена столарије, ПВЦ 
столаријом (прозори и врата)
У 2019. години у сарадњи са МЗ 
Бачки Моноштор, поставаљени 
реквизити за игру (клацкалица и 
љуљашка)

  

5.Вртић „КОЛИБРИ“( Дорослово)

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ОБЈЕКТА

П О Т Р Е Б Е
Простор при основној школи са посебним
улазом, наменски грађен за потребе 
предшколске деце и свим потребним 
пратећим просторијама. Проблем грејања
решен постављањем још једног котла.
Неопремљеност дечијег игралишта.

-  потпуна замена кровне
конструкције

- замена преосталог дела
постојеће дотрајале, ПВЦ

стојаларијом.
-кречење свих просторија
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У 2013. год. урађено кречење свих 
просторија и замена дела постојеће 
дотрајале столарије ПВЦ столаријом
У 2015. години извршена замена пумпе 
за централно грејање.
У 2018. години О.Ш. Петефи Шандор 
обновила је унутрашњи део вртића, 
санација влажног зида, кречење истог.
У 2018. години донацијом од стране 
Националног савета мађарске 
националне мањине, у потпуности је 
опремљено дечије игралиште.

6. Вртић „ПИНОКИО“( Телечка)

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ОБЈЕКТА

П О Т Р Е Б Е
Забавишна група смештена у старој 
школи у  посебној згради. 
Зграда је стара а унутрашњост је 
адаптирана и одговара потребама деце. У
2008. години урађени подополагачки 
радови (ламинат) постављене подне  
керамичке плочице,  молерско-
фарбарски радови .Проблем је двориште, 
јер се у њему налази продужетак зграде 
која је запуштена и  у рушевном је   
стању.
По обраћању грађевинској инспекцији 
дат је налог од исте носиоцима права 
коришћења, О.Ш. у Телечкој,  да изврши 
хитну реконструкцију тог дела зграде.
У 2012.год. урађено кречење свих 
просторија и поправка ограде и 
постављање нове капије.
У 2014. постављена грејна тела 
(Норвешки радијатори)
У 2015. години извршена делимична 
замена дотрајале столарије
У 2018. години донацијом од стране 
Националног савета мађарске 
националне мањине, у потпуности је 
опремљено дечије игралиште.
У 2019. години у сарадњи са МЗ 

- дотрајалу постијећу 
столарију заменити 
ПВЦ столаријом
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Телечка, организована је томбола, од 
које су приходи издвојени за кречење 
унутрашњег простора вртића 
„Пинокио“ у Телечкој, тако је је из тих 
средства извршено кречење свих 
просторија вртића. 

7. Вртић „ДУГА“(Гаково)

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ОБЈЕКТА

П О Т Р Е Б  Е
У склопу основне школе наменски је 
изграђен простор за потребе вртића. Све 
је функционално и савремено, веома лепо
уређено. 
У 2014. опремљено је игралиште 
реквизитима за игру.
У 2018. години урађени 
кровопокривачки радови са уличне 
стране вртића. 

- кречење свих 
просторија

   

8. Вртић „ЗВЕЗДИЦЕ“(Кљајићево)

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ОБЈЕКТА

П О Т Р Е Б Е
Зграда је наменски грађена и просторно 
одговара потребама деце.Проблем  у овој 
згради је кров који је тако конструисан 
да и поред честих поправки, 
прокишњава.
Урађена реконструкција грејне 
инсталације, постављање нових 
радијатора у 2007. години, молерско-
фарбарски радови, подополагачки 
радови. Отворени простор за децу 
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опремљен савременим реквизитма.
У 2012. год. урађена потпуна замена 
дотрајале кровне конструкције са 
новим идејним решењем- радови на 
рушењу, тесарски, зидарски, 
кровопоривачки и лимарски радови, 
замена дотрајале  столарије ПВЦ 
столаријом. 
Допуна дечијег игралишта новим 
реквизитима- кружни тобоган, две 
велике клацкалице, тобоган са две 
љуљашке.
У 2014. години урађена је замена 
дотрајалог котла новим.
У 2018. години захваљујући 
Партиципативном динару, обновљен 
санитарни чвор, обновљене водоводне
и електро инсталације, постављене 
нове подне облоге у ходинику, кухиња 
поплочана новим кереамичким 
плочицама и окречен цео унутрашњи 
простор. 
У 2018. години, у свим радним и 
осталим  просторијама вртића, на 
окнима која се отварају, постављене 
заштитне мреже (комарници).
У 2018. години, урађени лимарски 
радови на  поправци оштећених олука,
као и замена новим, у деловима где је 
било неопходно.
У 2019. години у сарадањи са МЗ 
Кљајићевом, која је иницијатор и 
реализатор, оспособљен је део 
простора иза вртића, који сада има 
функцију паркинга. 
У 2019. години, такође у сарадњи са МЗ
Кљајићево, вртићу је донирана улазна 
капија. 
Избетониран је прилаз до улаза у 
вртић, а извођач радова је „Џими 
комерц“.
Извршени су радови на 
реконструкцији дечјег игралишта тј. 
фарбање клацкалица, љуљашки, 
тобогана, допуњен је асортиман новим
реквизитима за игру, офарбана 
комплетна ограда, бетонска ограда на 
терасама, улазни део вртића, и 
замељена је дотрајала столарија ПВЦ 
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столаријом (замењени су стари 
прозори новим ПВЦ прозорим у свим 
просторијама вртића)

9. Вртић „ПЧЕЛИЦА“(Чонопља)

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ОБЈЕКТА

П О Т Р Е Б Е

Стара зграда адаптирана 2005. године. У 
2008. години урађени молерско-
фарбарски радови.
Игралиште опремљено савременим 
дечијим реквизитима.
У 2012. год. урађена санација 
дворишног зида (ограде).
У 2014. постављена грејна тела 
(Норвешки радијатори)
У 2016. год. адаптацијом постојећег 
простора изграђен нови санитарни 
чвор, адаптиран део приручне кухиње 
и простор ходника. Замењена стара 
дотрајала улазна врата новим ПВЦ 
улазним вратима.

- санација
кровног покривача

-  увођење централног
грејања и изграња

котларнице

 

10. Вртић „ЦИЦА МАЦА“Светозар Милетић

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ОБЈЕКТА

П О Т Р Е Б Е

Извршена адаптација старе зграде у 
2006. години. Уведено централно 
грејање.
Двориште опремљено савременим 
реквизитима за децу.
У 2007.год. урађена комплетна фасада 
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зграде.
У 2018. години донацијом од стране 
Националног савета мађарске 
националне мањине, у потпуности је 
опремљено дечије игралиште.
- У 2019. у оквиру текућег одржавања, 
извршено кречење свих просторија и 
замењене подне облоге. 

11. Вртић „АНДРЕЈ“(Станишић)

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ОБЈЕКТА

П О Т Р Е Б Е

Зграда стара, адаптирана, одговара 
потребама деце.  У 2008. години  
урађени молерско-фар барски радови, 
преуређење постојеће просторије у 
магацински простор (бетонирање 
прост. постављање подних 
керамичарских плочица и постављање 
зидних керамичарских плочица).
 У реализацији Месне заједнице 
Станишић постављени су дечији 
реквизити. Исти су дотрајали те 
представљају објективну опасност по 
безбедност деце.
У 2011. год. урађено је увођење 
централног грејања средствима из  
донације г-дина Александра 
Кнежевића и његове породице.
- У 2015. години опремљено дечије 
игралиште са потребним дечијим 
реквизитима. 

- санација кровног
покривача

- замена дотрајале
столарије

-адаптација
ходничког простора
(исти прилагодити

пот.деч.трп.)
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- У 2016. години извршена потпуна 
реконструкција водовода, 
канализације и  адаптација 
санитарног чвора.
- у 2018. у сарадњи са Саветом 
родитеља, а на иницијативу 
представника Савета родитеља, 
Николе Јовичића, извршено кречење
улазног ходника и главног хола, 
офарбани ормари, зидови, 
унутрашњи елементи, уређено 
дечије игралиште, извршени радови 
на поставци ограде, поправљена 
главна капија, офарбане спољне 
степенице, подрумска врата, стубови
на огради. 
- У 2018. години постављени су и 
адекватни реквизити за игру. 

12. Вртић“ЧУПЕРАК“(Алекса Шантић)

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ОБЈЕКТА
П О Т Р Е Б Е

Упркос савременој, наменски грађеној 
згради, мишљења смо да иста својим 
капацитетом (површином) не одговара 
броју деце(мали број). Нерентабилност 
се огледа у великој потрошњи 
ел.енергије и лож уља.
У 2008. години – радови на крову 
(постављање поцинкованих 
хоризонталних и вертикалних олука, 
постављање иксне, сводних цеви, замена 
етерит плоча)
У 2014. години постављена грејна тела
(Норвешки радијатори)
 У 2019. години у сарадњи са ЈКП 
«Зеленило» Сомбор, извршена уградња 
реквизита за игру (љуљашка и 
клацкалица)

  

13. Вртић „ВОЋКИЦЕ“(Риђица)

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ОБЈЕКТА
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П О Т Р Е Б Е
Стара зграда адаптирана за децу овог 
узраста
Игралиште је опремљено адекватним 
дечијим реквизитима.
У 2011.год. урађено кречење свих 
просторија.
У 2015. години у сарадњи за МЗ 
Риђица, офарбана комплетна 
постојећа ограда

- уређење фасаде
- постављање дечијих

реквизита

  

14. Вртић“ЛАЛИЦЕ“(Стапар)

      
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ОБЈЕКТА

П О Т Р Е Б Е
Извршена реконструкција и адаптација 
старе зграде у 2006. години.
Објекат функционалан, одговара 
потребама деце.
Игралиште је опремљено дечијим 
реквизитима.
- У 2014. години замењени су сви 
олуци и постављени снегобрани на 
читавој кровној површини.
- У 2017. години урађено кречење свих 
просторија
-У 2019. години у сарадњи са 
родитељима, постављена је ограда у 
дворишном делу вртића.

  

15.Вртић „РОДА“( Растина)

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ОБЈЕКТА

П О Т Р Е Б Е

Вртић је смештен у простор заједно са 
основном школом.Простор адаптиран. 

- кречење свих 
просторија   
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На отвореном простору не постоје 
реквизити за игру деце.
У 2012. год. извршено кречење свих 
просторија.
У 2019. години захваљујући ЈКП 
„Зеленило“, урађено постављање 
дечијих реквизита (љуљашка и 
клацкалица)

6. ОБЛАСТ  ЈАВНИХ НАБАВКИ

ВРСТА 
ПРЕДМЕТА

ЈАВНИХ 
МАБАВКИ

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
 

ВРЕМЕНСКИ 
ПЕРИОД
 

ВРСТА 
ПОСТУПКА
 

Д О Б Р А -Електрична енергија јануар-фебруар
јн мале 
вредности

 
 
 
 
 
 
 
 

- Храна јануар-фебруар отворени

- Течни енергенти април-мај
јн мале 
вредности

        -лож уље
        -бензин

- Огрев мај
јн мале 
вредност

-Средства за одржавање 
хигијене март-април

јн мале 
вредности

- Канцеларијски материјал март
јн мале 
вредност

- Материјал за образовање март
јн мале 
вредност

-Дидактички материјал октобар
јн мале 
вредности

У С Л У Г Е - Осигурање деце август-септембар
јн мале 
вредност

 
 
 
 

- Осигурање запослених

 март-април
 
март

 јн мале 
вредности
 
јн мале 
вредности

- Осигурање имовине
-Здравствене услуге (анализа 

брисева руку, радних површина,
анализа воде, садржаја 
натријум хлорида и енергетске 
вредности оброка)

-Услуге дезинфекције, 
дезинсекције

и дератизације март
јн мале 
вредности

 -Услуга одржавања хигијене и новембар јн мале 
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спремања вредности
-Услуге одржавања 

централног
грејања

септембар
 

јн мале 
вредност
 

 Р А Д О В И - Радови на текућем 
одржавању у Коњовићевој ул. 
24

мај
јн мале 
вредности

 
 
 

- Радови на текућем 
одржавању у ул. И. Бирчанина 
бр. 18 децембар

јн мале 
вредности

    -Радови на текућем 
одржавању 
објекта у 12. Војв. ударне 
бригаде бр. 15 „Сулавер“  јун

 јн мале 
вредности

-Радови на текућем 
одржавању објекта у ул. А. 
Мразовића бр. 6 децембар

јн мале 
вредности
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- KoHro 411 - n
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t00,000.00 500,000.0c

0.00 0.0c
,000.00 1,800,000.0c

i06,000.00 243,586,000.00
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zo I .31 1 .645.12
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.17 1,911,817 .46
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BO 1 ,122,649.20
46 8,227,740.93
B8 19,776,131 .02
44 18,298,677.23
00 820,120.00
40 3,231,639.58

92 2,156,817.28

2,156,817.28

10 198,793,281.07

.00 152,023,616.4e
80 13,836,5'19 4C

32,933,145.21
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I'lsepurerue y 201 9.rog.
1.0{.-31.08.2019.)

1,316,766.1 1 57,198.81
12,545,399.41
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33.007.569.35

6,300,086.45

549,016.91
,354.73 62,515,682.24
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Haepurerue y 2019.ro9.
(01.01.-31.08.2019.)
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