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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» 
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Сомбор 

• Пословник о раду Управног одбора у ПУ «Вера Гуцуња» 

• Пословник о раду Савета родитеља 

• Развојни план установе 

 

 

 

 

 

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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ЛИЧНА КАРТА 

 

1885. почело је са радом прво забавиште у 

Сомбору, у улици Златне греде, са укупно 

38  деце, старости од 4 до 6 година. 

Отворено је на иницијативу познатог 

педагога, Николе Вукучевића. 

ОБЛИЦИ РАДА: 

целодневни боравак- ј а с л и ц е  

целодневни боравак -о б д а н и ш т е  

полудневни боравак -з а б а в и ш т е  

РЕСУРСИ СРЕДИНЕ 

сеоска средина 

градска средина: велики број основих и 

средњих школа, Педагошки факултет, 

велики број културних институција, 

Сомбор са великом културном баштином,  

мултијезичка и мултикултурна средина 

КАДАР: 

Укупно запослених 191 

директор, Александра Перовић  1  

секретар    1 

васпитачи 100 

мед.сестре-васпитачи 21 

педагошки сарадници 9 

стручни сарадници        4 

мед.сестре на превентиви 2 

главна мед.сестра 1 

нутрициониста 1 

финанскијска служба 4 

технички секретар1  

магационер 1 

куварице 10 

сервирке 24 

вешерке 3                Објекти: 

мајстори 2              17 у граду 

разносач хране 1   15 на селу 

спремачице 5 

АДРЕСА: Предшколска установа „Вера 

Гуцуња“, Сомбор 

Венац војводе Петра Бојовића 3 

тел/факс: 025 421 744 

Е-mail: veragucunja@mts.rs 

ЈЕЗИК: 

На српском  

На мађарском  

Двојезично  

Ромска деца интегрисана  у редовне групе 

у Б. Моноштору 

Билинвална група- српско- немачки језик 

РАЗЛИЧИТИ ОБЛИЦИ И ПРОГРАМИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА:  

програм поводом Дечје недеље, Нове Године 

Изглети 

Играоница за ромску децу од 3 до 5 година у вртићу „Сунчица“ у Б. 

Моноштору. 

 

 

 

 

Колоније  дечјег 

пријатељства 

учесници су вртићи из 

Шапца, Цетиња, 

Бијељине, Бања Луке, 

Штипа, Вуковара и 

Сомбора 
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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. 2021. до 31.08. 2022. 

године   

 

➢ У вртићу „Сунцокрет“ окончани су радови на бетонирању улаза у вртић и 

дворишног дела, што је донација МЗ „Млаке“; 

➢ У вртићу „Бајка“ урађено делимично кречење радних просторија вртића 

➢ У вртићу „Вишњица“ окончани су радови на текућем одржавању вртића: кречење 

комплетног објекта, санацији димњака и реконструкција бетонских тераса у 

дворишту;  

➢ У вртићу „Лалице“ у насељеном месту Стапар, окончани су радови на текућем 

одржавању вртића: кречење комплетног објекта и  поправка  већих оштећења 

фасаде; 

➢ У вртићу „Јагодица, у насељеном месету Бачки Брег, окончани су радови на 

текућем одржавању вртића, окречене су све просторије вртића; 

➢ У вртићу „Колибри“, у насељеном месту Дорослово, окончани су радови на 

текућем одржавању вртића, окречене су све просторије вртића. 

➢ У вртићу „Рода, у насељеном месету Растина, окончани су радови на текућем 

одржавању вртића, окречене су све простроје вртића: 

➢ У вртићу „Пчелица“, у насељеном месету Чонопља, окончани су радови на 

текућем одржавању вртића, окречене су све простроје вртића; 

➢ У вртићу „Дуга“ у насељеном месту Гаково, окончани су радови,који су 

прецизирани Уговором о донацији између ДОО „Пан Харвест“ Гаково и ПУ 

„Вера Гуцуња“ Сомбор (14.000 еура), а односе се на обнављање подне облоге, 

фарбање ламперије и обнављање дотрајале фасаде. 

➢ У Управи вртића, на адреси Венац војводе Петра Бојовића 3, комплетно окречене 

три канцеларије, тоалет и приручна кухиња.  

➢ У вртићу „Вила“ у ОШ „Д.Обрадовић“ окончани су радови на текућем одржавању 

вртића, окречене су две радне просторије вртића. 
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  КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 

       1.НАСТАВНИ КАДАР ( васпитачи) : 

 

 

Име и презиме Врста стр. спреме 
Год. pad. 

стажа 
Лиценца 

01.  Наташа Абић Виша шк. за образовање васпитача у Новом 

Саду 17 да 

02. Весна Андрековић Педагошка академија„Жарко Зрењанин“ у 

Сомбору 

30 

да 

03. Радојка Бијелицки Педагошка академија„Жарко Зрењанин“ у 

Сомбору 

39 

да 

04. Кристина Босанчић Педагошка академија„Моша Пијаде“ у Новом 

Саду 

28 

да 

05.Бојана Перић Педагошки факултет Сомбор 07 

да 

06.Снежана Божиновић РО Педагошка академија ООур Виша шк. 

„Моша Пијаде“ у Новом Саду 

28 

да 

07.Бранислава  

      Пеленгић 

Педагошки факултету Сомбор (први ст. акад. 

студија, 180 ЕСПБ) 

12 

да 

08.Маја Бранков Видовић Виша школа за образовање васпитачаНови 

Сад 

22 

да 

09.Бојана Милојевић Педагошки факултет Сомбор 09 

да 

10.Ружа Чапо Педагошка академија„Жарко Зрењанин" 

Сомбор 

35 

да 

11.Александра Челаревић Педагошка академија Нови Сад 38 

да 

12.Александра Ђорђевић Педагошка академија „Жарко Зрењанин“ у 

Сомбору 

30 

да 

13.Мирјана Ђорђевић Виша школа за образовање васпитача 

Алексинац 

18 

да 

14.Јасмина Веселиновић 

      Делић 

Педагошки факултет у Сомбору 09 

да 

15.Зорка Ђурђевић Педагошка академија„Жива Јовановић“ 

Вршац 

24 

да 

16.Лазар Џинџиев Педагошка академија „Жарко Зрењанин“ у 

Сомбору 

36 

да 

17.Милица Ергић Педагошки факултет у Сомбору (први ст. 

акад. студија) 

      14 

да 

18.Радмила Ерменић Педагошка академија „Жарко Зрењанин“ 

Сомбор 

34 

да 

19.Силвиа Варга Сабо Виша школа за образовање васпитача у 

Суботици 

22 

да  

20.Дијана Иђошки Педагошки факултет у Сомбору (први ст. 

акад. студија 240 ЕСПБ) 

25 

да 

21.Андреа Матијевић Педагошки факултет у Сомбору 16 

да 

22.Милица Илић Виша школа за образовање васпитачау 

Суботици 

15 

да 

23.Оливера Ивановић Педагошка академија за образовање васпитача 

предшколских установа у Београду 

37 

да 
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24.Магдалена Јагер Педагошка академија „Жарко Зрењанин“ 

Сомбор 

31 

да 

25.Дубравка Јеличић Педагош факултет у Осијеку 25 

да 

26. Драгана Кемер Педагошка академија „Жарко Зрењанин“ 

Сомбор 

36 

да 

27. Драгана Кесер Коруга Висока школа струковних студија за 

образовање васпитача из Суботице 

12 

да 

28.Љиљана Кљајић Виша школа за образовање васпитача у 

Суботици 

21 

да 

29.Гордана Кончаловић Педагошка академија „Жарко Зрењанин“ 

Сомбор 

27 

да 

30.Милица Гајин Виша шк. за образовање васпитача Нови Сад 10 

да 

31.Сања Козаревић Виша школа за образовање васпитача Београд 26 

да 

32.Љиљана Дубравац Педагошки факултет у Сомбору, осн. акад. 

студије првог степена 240 ЕСПБ 

29 

не 

33.Весна Крстић Педагошка академија „Жарко Зрењанин“ 

Сомбор 

38 

да 

34.Тереза Ландека Педагошка академија „Жарко Зрењанин“ 

Сомбор 

32 

да 

35.Нина Лазић Виша школа за образовање васпитача 

Суботица 

21 

да 

36.Вишња Лебовић Виша школа за образовање васпитача Нови 

Сад 

17 

да 

37.Мирјана Лончар Педагошки факултет у Сомбору 

мастер акад. студије другог ст. обима 60 

бодова ЕСПБ 

16 

да 

38.Марина Маријановић Висока школа струковних студија за 

образовање васпитача из Суботице 

12 

да 

39.Бисерка Матијевић Педагошка академија „Жарко зрењанин“ 

Сомбор 

25 

да 

40.Весна Мазињанин Виша школа за образовање васпитача у 

Суботици 

27 

да 

41.Емилија Мерли Висока школа струковних студија за  

образовање васпитача из Суботице 

24 

да 

42.Слађана Мирић Педагошка академија „Жива Јовановић“ 

Вршац 

19 

да 

43.Бранка Новковић Педагошка академија за образовање васпитача 

предшколских установа у Београду 

34 

да 

44.Каталин Одри Педагошка академија Нови Сад 35 

да 

45.Јелена Mандић Висока школа струковних студија за 

образовање васпитача из Суботице 

12 

да 

46.Елена Езгета  Педагошки факултет у Сомбору (први ст. 

акад. студија, 240 ЕСПБ) 

04 

да 

47.Нинослава Пејић Виша школа за образовање васпитача у 

Суботици 

14 

да 

48.Слободанка Першић Педагошка академија „Жарко Зрењанин“ 

Сомбор 

37 

да 

49.Јелена Плужарев Виша школа за образовање васпитача Нови 

Сад 

13 

да 
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50.Данијела Попић Виша школа за образовање васпитача у 

Суботици 

17 да 

51.Александра 

Продановић 

Виша школа за образовање васпитача  „Зора 

Крџалић Зага“ Кикинда 

19 да 

52.Јасмина Пурић Јовић Педагошки факултет у Сомбору, (први ст. 

акад. студија 180 ЕСПБ) 

18 да 

53.Дијана Зеленчић Педагошки факултет у Сомбору, (први ст. 

акад. студија 180 ЕСПБ) 

     06 да 

54.Розмари Резичка Висока школа струковних студија за 

образовање  васпитача у Суботици  

22 да 

55.Мелинда Фица Висока школа струковних студија за 

образовање  васпитача у Суботици 

12 да 

56.Снежана Шнајдеров Педагошки факултет у Сомбору (први ст. 

акад. студија, 240 ЕСПБ) 

16 да 

57.Светлана Стојков Педагошки факултет у Сомбору (први степен 

акад. студија) 

15 да 

58.Соња Коруга Педагошки факултет у Сомбору (први ст. 

акад. студија 180 ЕСПБ) 

12 да 

59.Драгица Тодоровић Педагошка академија „Жарко Зрењанин“ 

Сомбор 

34 да 

60.Гордана Трифковић Педагошки факултет у Сомбору, први ст. 

акад. студија 

27 да 

61.Драгана Узелац Виша школа за образовање васпитача 

Кикинда 

16 да 

62.Снежана Газетић 

      Павошев 

Висока струковна Нови Сад 11 

 

да 

63.Ерика Михалек Виша школа за образовање васпитача у 

Суботици 

19 да 

64.Драгана Везмар Педагошки факултет у Сомбору, први ст. 

акад. студија 

14 да 

65.Марина Петреш Висока школа стурковних студија за 

образовање васпитача Нови Сад 

02 да 

66.Мира Вукас Педагошка академија „Жарко Зрењанин“ 

Сомбор 

39 да 

67.Весна Вукобратовић Педагошка академија „Жарко Зрењанин“ 

Сомбор 

39 да 

68.Љиљана Вулић Педагошка академија „Жарко Зрењанин“ у 

Сомбору 

23 да 

69.Снежана Замбо Педагошки факултет у Сомбору ( први ст. 

акад. студија, 180 ЕСПБ) 

28 да 

70.Славица Зинајић Педагошка академија „Жарко Зрењанин“ 

Сомбор 

37 да 

71.Недељка Живковић Педагошки факултет у Осијеку 34 да 

72.Нађија Зовко Педагошка академија у Сарајеву 39 да 

    

73.Теодора Ђулинац 

Јозић 

Висока школа струк. студија Суботица, 

високо образовање другог ст., обима 60 

бодова ЕСПБ, специјалиста струк. васпитач за 

ликовно 

11 да 

74. Милана Зорић Педагошки факултет у Сомбору 

мастер акад. студије другог ст. обима 60 

бодова ЕСПБ 

09 да 
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75.Александра Зорић Педагошки факултет у Сомбору, први ст. 

акад. студ 240 ЕСПБ 

12 да 

76.Бојана Јозић Педагошки факултет у Сомбору, мастер акад. 

студије,другог ст., мастер васпитач обима 60 

бодова ЕСПБ 

09 да 

77.Љиљана Радиновић Педагошки факултет у Сомбору 

ос. акад. студије првог степена, васпитач 

обима 180 бодова ЕСПБ 

19 да 

78.Милан Кулић Педагошки факултет у Сомбору 

мастер акад. студије другог ст. обима 60 

бодова ЕСПБ  

05 да 

79.Тијана Куртешанин Педагошки факултет у Сомбору, (први ст. 

акад. студија 180 ЕСПБ) 

09 да 

80.Јелена Станојевић Педагошки факултет у Сомбору, (први ст. 

акад. студија 180 ЕСПБ) 

06 да 

81.Наташа Катић Висока шк. струковних студијаза образовање 

васпитача и тренера, Суботица 

12 да 

82.Жељка Дмитровић Висока шк. струковних студ. за образ. 

васпитача из Суботице(први ст. основних 

струк. студија, 180 ЕСПБ) 

13 да 

83.Снежана Терзин Висока шк. струковних студија за образовање 

васпитача из Суботице (први ст. акад. студија, 

180 ЕСПБ) 

22 да 

84. Драгана Шевер Висока шк. струковних студија за образовање 

васпитача из Суботице (први ст. акад. студија, 

180 ЕСПБ) 

20 да 

85. Мирјана Грмуша Педагошки факултет у Сомбору, први ст. 

акад. студ 240 ЕСПБ 

03 да 

86. Ирена Димић Виша школа за образовање васпитача Нови 

Сад 

07 не 

87. Наташа Зарић Педагошки факултет у Сомбору, први ст. 

акад. студ 240 ЕСПБ 

08 да 

88. Бранислава Бодрожић Виша школа за образовање васпитача Нови 

Сад 

08 да 

89. Верица Горетић Педагошки факултет у Сомбору, први ст. 

акад. студ 240 ЕСПБ 

05 да 

90.Александра Лалић Педагошки факултет у Сомбору, први ст. 

акад. студ 240 ЕСПБ 

06 да 

91. Наташа Паскаш Педагошки факултет у Сомбору, први ст. 

акад. студ 240 ЕСПБ 

08 да 

92. Ивана Јовановић Педагошки факултет у Сомбору, први ст. 

акад. студ 240 ЕСПБ 

07 да 

93. Сенка Глумац Педагошки факултет у Сомбору, први ст. 

акад. студ 240 ЕСПБ 

02 не 

94. Дијана Ерцег Педагошки факултет у Сомбору, први ст. 

акад. студ 240 ЕСПБ 

04 да 

95. Аирија Ислами Педагошки факултет у Сомбору, (први ст. 

акад. студија 180 ЕСПБ) 

06 да 

96. Биљана Олуић Висока шк. струковних студијаза образовање 

васпитача, Суботица 

10 да 

97.Данијела Борјан Висока школа за образовање васпитача Нови 

Сад 

08 да 
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98.Слађана Радин Педагошки факултет у Сомбору, први ст. 

акад. студ 240 ЕСПБ 

       03 да 

99. Валерија Бодрожић Висока шк. струковних студијаза образовање 

васпитача, Суботица,први ст.струк.студ. 180 

ЕСПБ 

18 да 

100. Тијана Витман Висока школа струковних студија за 

образовање васпитача у Кикинди, први 

ст.струк.студ. 180 ЕСПБ 

03 да 

101. Драгана Ловрић Универзитет у Београду, Учеитељски 

факултет у Београду, , први ст. акад. студ 240 

ЕСПБ 

07 да 

 

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

стажа 

Лиценца 

01.Милосава Батало Центар за образовање струч. радника 

здравствених радника 

41 да 

02.Кристина Чачић Прва приватна средња мед. школа 

«Хипократ» 

11 да 

03.Ивана Катић Прва приватна средња мед. школа 

«Хипократ» 

11 да 

04. Јелена Качавенда Прва приватна средња мед. школа 

«Хипократ» 

      14 не 

05.Биљана Пашкуљевић Средња медицинска школа «Др Ружица Рип» 

Сомбор 

14 да 

06.Ана Тешић Средња медицинска школа «Др Ружица Рип» 

Сомбор 

12 да 

07.Славица Миљић Центар за образовање кадрова здравствене 

струке «Др Ружица Рип» 

37 да 

08.Александра Цимеша Средња медицинска школа «Др Ружица 

Рип»Сомбор 

12 да 

9.Слађана Сечујски Прва приватна медицинска школа `Хипократ` 

Нови Сад 

16 да 

10.Просеница Славица Центар за образовање стручних радника 

здравствене струке «Др Ружица Рип» Сомбор 

38 да 

11.Весна Секис Школа за медицинске сестре и техничаре, 

Београд 

37 да 

12.Бранка Симин Центар за образовање стручних радника 

здравствене струке «Др Ружица Рип» Сомбор 

38 да 

13.Татјана Илић Центар за образовање кадрова здравствене 

струке «Др «Ружица Рип» Сомбор 

38 да 

14.Габријела Брајковић Средња мед. школа у Суботици 02 не 

15.Гордана Бошњак Прва приватна медицинска школа `Хипократ` 

Нови Сад 

24 да 

16.Недељка Сабо Прва приватна медицинска школа `Хипократ` 

Нови Сад 

18 да 

17. Светалана Јовишић Прва приватна медицинска школа `Хипократ` 

Нови Сад 

14 да 

18.  Гордана Ћујић Прва приватна медицинска школа `Хипократ` 

Нови Сад 

29 да 
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19.  Сања Шијан Прва приватна медицинска школа `Хипократ` 

Нови Сад 

14 да 

20. Александра Петреш Средња медицинска школа Суботица 09 да 

21. Мирела Лукић Прва приватна медицинска школа `Хипократ` 

Нови Сад 

08 да 

22. Тамара Митровић Прва приватна медицинска школа `Хипократ` 

Нови Сад 

03 да 

 

 

2.ВАННАСТАВНИ КАДАР(директор, помоћник директора, стручни сарадници,  

секретар, административно особље, техничко особље...) 

 

Име и презиме  Врста стр. спреме 
Год. paд. 

стажа 
Лиценца 

01.Александра Перовић,  директор Дефектолошки факултет 

универзитета у Београду, дипл. 

дефектолог 23 да 

02.Нада Стојиљковић, педагог Филозофски факултет 

универзитета у Новом Саду, 

професор педагогије 

39 

да 

03.Зорица Голубовић, педагог Филозофски факултет 

универзитете у Новом Саду, 

професор педагогије 

18 

да 

04.Смиља Драганов, психолог Филозофски факултет 

универзитета у Новом Саду, 

дипломирани психолог 

20 

да 

05.Наташа Бабић Факултет спорта и физичког 

васпитања универзитета у 

Новом Саду, професор 

физичког васпитања 

08 

да 

06.Снежана Старчевић Алексић Правни факултет универзитета 

у Новом Саду, дипломирани 

правник-секретар 

27 правосудни  

испит 

07.Смиљана Томић Економски факултет 

Суботица, универзитет у 

Новом Саду, дипломирани 

економиста -рачуновођа 

27          да 

08.Брдарић Светлана Средња економска школа, 

економски техничар-технички 

секретар 

20           / 
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09.Нада Ковачевић Друга економска школа у 

Београду, комерцијални 

техничар -референт уплата ппз 

и заштите на раду 

42          да 

10.Миле Везмар СШ Природних и техничких 

струка „Вељко 

Влаховић“Сомбор, погонски 

електричар за аутоматику 

41        / 

11.Зора Пурић Образовни центар „25 МАЈ“, 

економски техничар 

(благајник) 

38        / 

12.Душан Батало Средња економска школа, 

адм.-фин. радник 

08 / 

13.Радмила Мандић Средња школа економске 

струке, Кула, трговачки 

техничар (магационер) 

32     / 

14.Бранко Вукелић Центар за одгој и усмјерено 

образовање „Владимир 

Бакарић“ Огулин-столар 

21 стручни испит 

15.Маријана Кусуља Гимназија „Никола Тесла“ 

Апатин,4.ст.ст.сп.- помоћни 

кувар 

05        / 

16.Тијана Брсановић Гимназија „Вељко Петровић“ 

Сомбор-сарадник 

16        / 

17.Бранка Давидов Средња школа просветне 

струке, Сомбор-сарадник 

32        / 

18.Снежана Чичовачки Средња школа просветне 

струке Сомбор-сарадник 

26        / 

19.Славица Локас Педагошка академија „Жарко 

Зрењанин“ Сомбор, сред. шк. 

просв. Струке-сарадник 

30         / 

20.Гордана Марјановић Средња школа просветне 

струке 

23         / 

21.Вања Огњеновић Средња школа просветне 

струке, Сомбор-сарадник 

16         / 

22.Сања Раданов Средња шк. просветне струке, 

Сомбор - сарадник 

28      / 

23.Соња Војиновић Гимназија „Вељко Влаховић“ , 

сарадник 

17        / 

24.Нада Вукелић Средња шк. просв. струке, 

Сомбор-сарадник 

26         / 

25.Јелена Тривић Средња економска школа 

Сомбор, 3. ст. Кувар 

08 / 

26.Мара Мишковић Виша педагошка школа за 

економику домаћинства-одсек 

исхрана, Земун-нутрициониста 

41 стручни испит 

27.Биљана Кнежевић Виша медицинска школа у 

Београду, виша мед. сестра 

техничар-Гл. мед, сестра 

10 лиценца 
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28Антонина Влаисављевић Средња медицинска школа у 

Београду, виша медицинска 

сестра превентивног смера 

06 лиценца 

29. Весна Катић Медицинска школа у Сомбору, 

мед. сестра техничар,-мед. 

сестра на превентиви 

10 лиценца 

30.Хорват Тањица Средња ек. шк. „25. 

мај“Сомбор - кувар 

28        / 

31.Бранка Воркапић Средња школа економске 

струке у Кули, 3. ст. Кувар 

18      / 

32.Љупка Куран Средња економска школа у 

Сомбору, 3.ст. Кувар 

17       / 

33.Јелена Реља Средња школа економске 

струке, Кула, 3. ст. -  

16      / 

34.Наташа Симић Средња економска школа у 

Сомбору, 4. ст., кувар 

16     / 

35.Хорват Борис Средња економска школа у 

Сомбору, 3. ст.,-помоћни кувар 

11       / 

36.Светлана Ђурђевић Средња школа „Свети Сава“, 

3.ст. женски фризер-помоћни 

кувар 

13      / 

37.Драгица Лончар Пољопривредна школа у 

Црвенки, 3. ст.-помоћни кувар 

21      / 

38.Снежана Маркулин Средња пољопривредно-

прехрамбена школа, Сомбор, 3. 

ст.,-помоћни кувар 

12       / 

39.Олгица Гагрчин ОШ-вешерка 21      / 

40.Биљана Бован ОШ-вешерка 23      / 

41.Ранка Грмуша ОШ  спремачица 20         / 

42.Сузана Илић ОШ  спремачица 12         / 

43.Видосава Јањић ОШ  спремачица 22         / 

44.Биљана Јурков ОШ  спремачица 32        / 

45.Александра Келић ОШ  спремачица 23        / 

46. Вераоника Чешљевић ОШ  спремачица 16 / 

47.Викторија Галетин ОШ  спремачица 14        / 
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48.Милка Благојевић ОШ  спремачица 33        / 

49.Мирјана Горјанац ОШ  спремачица 24        / 

50.Радмила Коњовић ОШ  спремачица 29        / 

51.Луција Козак ОШ  спремачица 30        / 

52.Сандра Мачкић ОШ  спремачица 15        / 

53.Смедеревка Марјановић ОШ  спремачица 27        / 

54.Даница Негрић ОШ  спремачица 

 

 

33        / 

55.Татјана Комленац ОШ  спремачица 19          / 

56.Санела Паулић ОШ  спремачица 16        / 

57.Милојка Пуцар ОШ  спремачица 16        / 

58.Оливера Радојевић ОШ  спремачица 25        / 

59.Јадранка Радовановић ОШ  спремачица 28        / 

60.Божана Рајак ОШ  спремачица 26        / 

61.Биљана Ребић ОШ  спремачица 30        / 

62.Андреа Томић ОШ вешерка 08         

63.Љубинка Тодорчевић ОШ  спремачица 15        / 

64.Милка Тркуља ОШ  спремачица 34        / 

65.Маријана Врцељ ОШ  спремачица 24        / 

66.Леа Јосовић ОШ  спремачица 20        / 

67.Брајковић Маргарета ОШ  спремачица 13        / 

68. Сенка Стојков Средња пољопривредна школа 

3.ст.ст.сп.- помићни кувар 

26  

    
 

 

 

 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ БРОЈА ГРУПА И ДЕЦЕ – стање јуна 2022. 

     ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ БРОЈА ГРУПА И ДЕЦЕ 

                            

                                             ЦЕЛОДНЕВНИ  БОРАВАК 

ЦЕЛОДНЕВНИ  БОРАВАК  -  Ј А С Л Е ( узраст  од 1 до 3 године ): 
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ЦЕЛОДНЕВНИ  БОРАВАК  - ОБДАНИШТЕ ( узраст од 3 до 7 година ) :    

 

С   О   М   Б   О  Р 

Ред.бр. Локација објекта Број 

вас.група 

Бр.уписане  

     деце 

Број 

припремних 

пред. група и 

број деце 

1. Селенча 1 3 83  

2. Селенча 2 4 112  

3. Цврчак 2 3 84 1-30 

4. О.Ш.''Д.Обрадовић'' 2 63 2-63 

5. В.П.Бојовића 1 3 82 1-30 

6. В.П.Бојовића 3 3 86 1-31 

7. Горња Варош 4 102  

8. Војвођанска 4 108 1-29 

9. В.Секулић 2 59 1-30 

10. Јосић 3 79 1-26 

11. И.Бирчанин 3 77  

12. Коњовићева 2 58 1-29 

13. Мразовићева 1 2  

14. Бездански пут 2 52            1-25 

15. Ђанић 2 32 2-32 

    16. Сулавер         2         44           2-44         

17. Чигра 1 13  

18. Кљајићево 2 44  

19. Станишић 1 22  

20. Моноштор 1 13  

                    У  К  У  П  Н  О: 47 1215 369 

 

 

ПРИПРЕМНЕ   ПРЕДШКОЛСКЕ  ГРУПЕ (МЕШОВИТИ БОРАВАК)  

 

С   О   М   Б   О  Р 

Ред.бр. Локација објекта Број вас.група Бр.уписане  

     деце 

1. „Сунцoкрет“ 1 31 

2. „Невен“ 1 26 

                    У  К  У  П  Н  О: 2 57 

Ред.бр. Локација  објекта Број вас. група Бр. уписане  деце 

1. М р а з о в и ћ е в а 7 108 

2. С е л е н ч а 4 70 

3. Г о р њ а     В а р о ш 2 37 

4. В р а п ч и ћ 1 20 

                  У  К У  П  Н О:            14 235 
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ПОЛУДНЕВНИ БОРАВАК 

 ПРИПРЕМНЕ   ПРЕДШКОЛСКЕ  ГРУПЕ – ЗАБАВИШТЕ 

 

Н А С Е Љ Е Н А   М Е С Т А  ( ван седишта установе ) 

 1. Кљајићево 1 33 

 2. Чонопља 2 47 

 3. Телечка 1 9 

 4. Светозар Милетић 2 9 мађарска група.  

19 српска група 

 5. Станишић 1 31 

 6. Алекса Шантић 1 19 

 7. Бездан 2 15 мађарска група. 

   19 српска група  

 8. Колут 1 14 

9. Бачки Брег 1 14 

10. Бачки Моноштор 2 38 

11. Растина 1 8 

12. Гаково 1 15 

13. Стапар 2 36 

14. Дорослово 1 18 

15. Риђица 1 16 

УКУПНО: 20 360 

 

 

 

 

 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГРУПА У КОЈИМА ЋЕ СЕ РЕАЛИЗОВАТИ         

ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

 

Ред.бр.        ОБЛИК  РАДА Бр. Припремних 

предшк. група 

Бр.уписане деце 

1. Целодневни  боравак 

   -   обданиште  - 

14 369 

2. Мешовити целодневни – 

полудневни боравак - град 

2 57 

3.  Полудневни боравак  

  -   забавиште  - насељена 

места 

20 360 

УКУПНО   36 788 
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ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА  

     Рад у Установи  је реализован кроз: 

• полудневни боравак - 20 група  

• целодневни боравак -64  група (14 јаслених група у граду у  четири 

вртића: „Цврчак 1“, „Врапчић“ „Пужић“ и „Сунце“., 47 група у граду  и 3 

групе у насељеним местима – Кљајићево: вртић „Звездице“ 2 групе, 

Станишић: вртић „Андреј“ 1 група) 

      У школској 2021.години отворена  je група у оквиру пројекта „Сви у вртић“ у oбјекту  

„Сунчица“ у Бачком Моноштору. Деца су боравила четири сата ,  узрасту од 3 до 5,5 

година, укупно уписано  24 деце. 

 

     Припремних предшколских група: 36  групе са укупно 788 деце. 

     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 42 деце). У вртићима „Пинокио“ у Телечкој и „Колибри“ у 

Дорослову васпитно – образовни рад се одвијао двојезично (укупно 27 деце). 

 

 

У току школске 2021/2022. године донето је 48 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, посебно деце јасленог узраста, 2020. и 2021. годиште. Постојећим 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ОБЛИКА РАДА, УКУПАН БРОЈ ГРУПА И ДЕЦЕ 

У  УСТАНОВИ  УПИСАНЕ ЗА 2021./2022. годину 

Ред.бр.     О Б Л И К   Р А Д А Бр. васп. група Бр.уписане деце 

1. Целодневни боравак  

         - јасле- 

14 235 

2. Целодневни боравак 

     - обданиште - 

48 1215 

3. Полудневни боравак 

     - забавиште - 

20 360 

4. Мешовити целодневни – 

полудневни боравак – град 

2 57 

 УКУПНО 84 1867 
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капацитетом нисмо могли задовољити потребе свих родитеља.  

 На листи  чекања,  на дан 17.06.2022 остаје деце по годиштима: 

           2021. годиште –  67 деце 

           2020.  годиште – 30 деце 

 2019.  годиште –  19 деце 

2018.  годиште –  16 деце 

2017.  годиште –  19  деце 

 

             Укупно : 151 дете.  

 

 

 

          

.Деца  са сметњама у развоју (са Мишљењем Комисије за процену потреба за 

пружањем додтане образовне, здравствене или социјалне подршке детету) 

  

 

 

 

 

 

 

                

   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 

2019/2020 1975 

2020/2021 1926 

2021/2022 1867 

 

Број објеката 

објекат 

ооообобГрупа 

Број група Број деце 

 

22 

 

33 

 

 

 

48 
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РИТАМ РАДА – РАСПОРЕД ДНЕВНИХ АКТИВНОСТИ И СМЕНА 

Распоред актовности реализован је по Годишњем плану рада установе, као и према 

Правилнику о школском календару за основне школе са седиштем на територији АП 

Војводине, за школску 2021/2022. 

 

За време   летњег периода, од 04.07. 2022. до 19.08.2022. рад  је организован за децу 

целодневног боравка у дежурним зградама по следећем распореду: 

− у улици Спортска бб у објектима „Ђурђевак“, „Бубамара“  за децу узраста од 

3 до 6  година ,  „Цврчак 1“ за децу  јасленог  узраста , „Цврчак 2“- за децу 

која  похађају поподневну смену. 

 

 

 

ПОЛУДНЕВНИ БОРАВАК: деца се окупљају од 7:30 – 8:00 часова,  бораве до 

12:00.  

 

ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК: Деца се окупљају до 8:00 часова. Доручак је од 07:30 – 

08:30 и бораве до 15:30 часова. 

 

У вртићу „Пужић“организован је рад у поподневним сатима од (12:30h -22:30h), за 

децу од 1 – 5 ,5 година, где могу боравити деца из других матичних вртића у периоду 

када родитељи раде у поподневној смени. Ручак је 14:30 – 14:30 за јаслице, а обданиште 

од 14:30 – 15:00. Ужина је од 16:45 – 17:00, а вечера од 17:30 – 18:00 за јаслице, а 18:00 

– 18:30 за обданиште. У вртићу делање детета обухвата игру, активно учешће у животно 

практичним ситуацијама и планираним ситуацијама учења. 

 

 

 

 

КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИЈИХ АКТИВНОСТИ У УСТАНОВИ  

  

             Активност Група Датум/време реализација 

Дечија недења све васпитне групе у 

оквиру својих објеката 

октобар, 2021. 04.10-08.10. 

2021. 

Новогодишња 

свечаност 

чланови драмске секције децембар, 2021. 27.12.2021. 

реализована он -

лине 

Школска слава- Свети 

Сава 

најстарије групе јануар, 2022. 27.01.2022. 
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Сајам родитељства отворена манифестација за 

сву децу и родитеље 

општине Сомбор 

 05. 03. 2022. 

Спортски дан припремне предшколске 

групе 

март 2022.             11. 03. 2022. 

Крос РТС-а припремне предшколске 

групе 

мај 2022.            13. 05. 2022. 

Дечја спортска 

олимпијада 

припремне предшколске 

групе 

јун 2022.    20. и 21. 06. 2022. 

Дани предшколског 

спорта 

све васпитне групе у 

оквиру својих објеката 

јун 2022.       15. 06. – 25. 06.    

                 2022. 

Еколошки карневал све  припремно 

предшколске групе 

 

05.јун, 2022. 

 

03.јун  2022. 

Учествовало 

25 група, 520 

деце. 

 

 

 

НАПОМЕНА: Све друге планиране активности нису реализоване услед мера заштите због 

епидемиолошке ситуације узроковане вирусом Covid 19. 

 

 

 

 

Дечија недеља – 4.10-08.10.2021. 

 

„ДЕТЕ ЈЕ ДЕТЕ ДА ГА ВОЛИТЕ И РАЗУМЕТЕ!“ 

 

Ове године је циљ био да се још једном подсетимо да децa треба да буду 

заштићена и срећна, да живе у подстицајном, здравом и сигурном окружењу у коме могу 

да остваре максимум својих потенцијала, а то се постиже континуираном бригом о 

заштити, унапређењу и промоцији дечијих права у којој учествују сви релевантни 

друштвени актери.  

 

ПОНЕДЕЉАК, 04.10.2021. 

 

 Отварање Дечје недеље  

Ове године први дан Дечје недеље, 04.10.2021. године, обележен је отварањем у 
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свим објектима ПУ „Вера Гуцуња“.  

Том приликом организован 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 објeката „Маслачак“, „Венчић“ . 

Такође, деца из вртића „Вишњица“, уз пратњу васпитачица Теодоре Ђулинац 

Јозић и Лидије Врцељ посетиле су хуманитарну организацију Црвени крст Сомбор и 

истражили чиме се све Црвени крст бави. 

Додатно, деца вртића „Невен“ посетила су ОШ „Никола Вукићевић“ и том 

приликом разгледала изложбу радова на тему „Јесен“.  

 

У насељеним местима су поред ликовних радионица организовани и : 

- Ликовне активности – вртић „Бамби“ у Бездану,   вртић „Чуперак“, А.Шантић, - 

активности „Вртић као сигурно и подстицајно оккружење за учење и развој“ – 

„Андреј“, Станишић 

- посета сеоској библиотеци –  “Андреј“, Станишић 

- дечија пијаца – „Лалице“, Стапар 

- посета пчеларској кући „Перишкић“ – „Сунчица“, Б. Моноштор 

 

УТОРАК, 05.10.2021. 

 

СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ 

Ове године је циљ да се још једном подсети да деца треба да буду заштићена и 

срећна, да живе у подстицајном и сигурном окружењу у коме могу да остваре максимум 

својих потенцијала, а то се постиже континуираном бригом о заштити, унапређењу и 

промоцији дечјих права у којој учествују сви релевантни друштвени актери.  Мото дечје 

недеље је „Дете је дете да га волите и разумете!“. 

 

          Дечје спортске игре су реализоване у уторак, 05.10.2021. године на терену за 

вештачку траву у оквиру Соколског дома „Партизан“.  Групе смо поделили у четири 

смене, 8:30 – 9:15, 9:15-10, 10-10:45 и 10:45-11:30 часова – како бисмо испоштовали 

прописане мере. Приликом спортских активности водило се рачуна о препорученим 

епидемиолошким мерама заштите деце и одраслих. На улазу се вршила дезинфекција 

руку, као и дезинфекција свих коришћених реквизита у паузама између група. 
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          Манифестацијом је руководила др Наташа Бабић, стручни сарадник за физичко 

васпитање, уз помоћ колега из Спортског центра, васпитача и здравствено превентивне 

службе ПУ „Вера Гуцуња“. Све припремно предшколске групе су дошле 10 минута пре 

предвиђене сатнице како бисмо испоштовали све и почели на време. 

 

Групе које су учествовале на Дечјим спортским играма су следеће: 

 

-Прва група у 8:30 часова: објекат „Сулавер“ – група васпитачице Нађије Зовко и 

Биљане Олујић, 

 

-Друга група у 9:15 часова: објекат „Сунцокрет “ – група васпитачице Драгане Кемер, 

Весне Вукобратовић и Гордане Трифковић, 

 

-Трећа група у 10 часова: објекат „Невен“ – група васпитачица Мазињанин Весна, 

Данијела Јанковић и Терезе Ландека, 

 

-Четврта група у 10:45 часова: објекат „Врапчић “ – група васпитачице Слободанке 

Першић 

 

Групе које нису долазиле у „Партизан“ Спортски дан су реализовале у својим матичним 

објектима (све васпитно образовне групе у граду и на селу) и слике и видео записе су 

послали стручном сараднику за физичко васпитање. 

 

У насељеним местима организовано је: 

• Маскембал – „Лалице“, Стапар, „Андреј“, Станишић, „Чуперак“, А. Шантић 

• Излет „Еко учионица“ – „Сунчица“, Б. Моноштор 

• Спортске активности – „Сунчица“, Б. Моноштор,  

• посета ДВД Бездан – „Бамби“, Бездан 

• Ликовне активности – „Лептирић“, Колут, „Сунчица“, Б. Моношто 

СРЕДА,  06.10.2021. 

 

       Трећег дана Дечје недеље је већ традиционално одржан дефиле костимиране деце. 

С обзиром на тренутну епидемиолошку ситуацију деца су у оквиру својих група 

прошетала у делу свог града или дефиле реализовали у објекту свог вртића.  Због 
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временских услова деца су дефиле реализовала у оквиру својих објеката. 

 

У насељеним местима  организоване  су : 

- Луде фризуре и караоке – вртић „Бамби“ у Бездану, „Јагодица“ Б.Брег, „Лептирић“, 

Колут 

- маскембал -  „Бамби“, Бездан 

- спортске активности – „Чуперак“, А. Шантић, „Андреј“, Станишић 

- посета цвећари „Сунчица“, Б. Моноштор 

- активности социоемоционално учење – „Рода“, Растина 

 

ЧЕТВРТАК,  08.10.2021. 

 

ПОСЕТЕ КУЛТУРНИМ И ЈАВНИМ УСТАНОВАМА 

 

       Четврти дан  Дечје недеље планиране су посете Градском музеју као и Дечијој 

библиотеци приликом којих је требало да се деца упознају са културним институцијама 

нашег града, као и чиме се оне баве. Међутим, због неповољних временских услова 

посете су одложене док се не стекну услови за реализацију сарадње. 

Ипак, деца вртића „Венчић“ посетила су Музичку школу „Петар Коњовић“ где су се 

деца упознала са инструментима и музиком коју су изводили ђаци школе. 

 

У свим објектима реализоване су активности из пројекта „Вртић као сигурно и 

подстицајно окружење за учење и развој“. 

 

У насељеним местима су организоване : 

- луде фризуре – вртић „Бамби“ Бездан 

- посета сеоској библиотеци – „Чуперак“, А. Шантић, „Дуга“, Гаково 

- посета галерији – „Андреј“, Станишић 

- плесне активности – „Сунчица“, Б.Моноштор 

- маскембал – „Рода“, Растина 

- спортске игре – „Јагодица“, Б.Брег 

 

 

  ПЕТАК   09 .10.2021. 
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ПОСЕТЕ КУЛТУРНИМ И ЈАВНИМ УСТАНОВАМА 

 

За последњи дан Дечије недеље планиране су посете Градском музеју, као и Галерији 

„Милан Коњовић“. Међутим, због лоших временских услова посете су одложене до 

побољшања времена. 

Ипак, у свим групама ПУ „Вера Гуцуња“ реализовале су се активности из пројекта 

„Вртић као сигурно и подстицајно окружење за учење и развој“, као и игре за опуштање 

и подстицање сарадње између деце. 

Петак је обележен и као дан затварања Дечије недеље.  

У насељеним местима су  организовани : 

спортске активности – вртић „Бамби“ Бездан, „Лептирић“, Колут 

посета школи – вртић „Чуперак“, А.Шантић 

прослава дечије недеље – вртић „Андреј“, Станишић 

ликовне активности – „Сунчица“, Б.Моноштор 

луде фризуре – „Рода“ Растина 

маскембал – „Дуга“ Гаково 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О СПОРТСКИМ АКТИВНОСТИМА 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2021/2022 ГОДИНЕ 

 

1. Спортски дан 

          Дечје спортске игре су реализоване у уторак, 05.10.2021. године на терену за 

вештачку траву у оквиру Соколског дома „Партизан“.  Групе смо поделили у четири 

смене, 8:30 – 9:15, 9:15-10, 10-10:45 и 10:45-11:30 часова – како бисмо испоштовали 

прописане мере. Приликом спортских активности водило се рачуна о препорученим 

епидемиолошким мерама заштите деце и одраслих. На улазу се вршила дезинфекција 

руку, као и дезинфекција свих коришћених реквизита у паузама између група. 

          Манифестацијом је руководила др Наташа Бабић, стручни сарадник за физичко 

васпитање, уз помоћ колега из Спортског центра, васпитача и здравствено превентивне 

службе ПУ „Вера Гуцуња“. Све припремно предшколске групе су дошле 10 минута пре 

предвиђене сатнице како бисмо испоштовали све и почели на време. 

Групе које су учествовале на Дечјим спортским играма су следеће: 

-Прва група у 8:30 часова: објекат „Сулавер“ – група васпитачице Нађије Зовко и 

Биљане Олујић, 

-Друга група у 9:15 часова: објекат „Сунцокрет “ – група васпитачице Драгане Кемер, 

Весне Вукобратовић и Гордане Трифковић, 

-Трећа група у 10 часова: објекат „Невен“ – група васпитачица Мазињанин ВеснЕ, 

ДанијелЕ Јанковић и ТерезЕ Ландека, 
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-Четврта група у 10:45 часова: објекат „Врапчић “ – група васпитачице Слободанке 

Першић 

          Групе које нису долазиле у „Партизан“ Спортски дан су реализовале у својим 

матичним објектима (све васпитно образовне групе у граду и на селу) и слике и видео 

записе су послали стручном сараднику за физичко васпитање. 

 

2. Крос РТС-а 

 

          У суботу, 23.10.2021. године одржана је манифестација Крос РТС-а на крос стази 

поред тениских терена ЖАК, у Сомбору. Због тренутне ситуације у држави, такмичење 

је ове године организовано са смањеним бројем учесника. Манифестација је 

организована тако да су се максимално испоштовале све препоручене мере безбедности. 

          Број деце за ПУ „Вера Гуцуња“ је био 30, 15 дечака и 15 девојчица. Деца су трчала 

200 метара, посебно у две трке (дечаци и девојчице). Деца су, заједно са својим 

васпитачем и стручним сарадником за физичко васпитање, на стази билау 9:10 часова. 

Девојчице су трчале у 9:30 часова, а дечаци у 9:35 часова. 

          Нашу установу су представљала деца из објекта „Цврчак 2“, васпитачица Наташе 

Катић и Жељке Дмитровић и из објекта „Вила“, васпитачица Сање Козаревић, Снежане 

Замбо, Драгане Везмар и Ружице Чапо. 

          И ове године, због епидемиолошке ситуације присуство родитеља није било 

дозвољено. Сва деца су добила дипломе, а прва три места, код дечака и девојчица, су 

добила медаље. 

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 2021/2022 

 

Сајам родитељства 

На сајму родитељства одржаном 05.03.2022. године, у оквиру пункта за спорт, 

реализована је радионица под називом: “Вежбај, скачи, заједно смо јачи!“ 

Циљ радионице: 

• упознавање са ефектима вежбања на развој моторичких вештина и побољшање 

физичке форме повезане са здрављем код деце 

• стварање здравих навика 

• упознавање са спортовима кроз уважавање различитости 

Планирано је заједничко учешће деце и родитеља .Током радионице која је трајала око 

45 минута   деца су имала прилику да се са родитељима и осталом децом  упознају са 

ефектима вежбања, да препознају о којем се спорту ради на основу реквизита и опреме 

и исте да спајају, и на крају да у пару са родитељем вежбају. Аутор радионице је: 

стручни сарадник за физичко васпитање др Наташа Бабић 

 

Спортски дан 

          У петак, 11. марта 2022. године, са почетком у 10 часова, одржан је Спортски дан 

у сали СЦ „Соко“ (Партизан). Манифестацији је присуствовао Давор Штефанек, 

председник Спортског савеза Србије, Горан Маринковић, генерални секретар и Горан 

Вјештица, председник Савеза за предшколски спорт, анимацију и рекреацију Србије.  

          Учествовале су две припремно предшколске групе из објекта „Сунцокрет“, 

васпитачица Весне Вукобратовић, Драгане Кемер и Гордане Трифковић. За децу је 

организован показни тренинг које су реализовали чланови Савеза за предшколски 

спорт, анимацију и рекреацију Србије. 

Крос РТС-а 

          Крос РТС-а „Кроз Србију“ реализован је 13.05.2022. године. Учесници су биле све 

припремно предшколске групе из урбане и руралне средине. У шумици, у „Јамама“ код 
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ОШ „Доситеј Обрадовић“ организована је трка на 100м, посебно за дечаке и девојчице. 

Групе које су учествовале су: 

• Објекат „Вила“ – 2 групе 

• Објекат „Цврчак 2“ – 1 група 

• Објекат  „Венчић“ – 1 група 

• Објекат  „Маслачак“ – 1 група 

          Сви остали објекти су организовали трку у свом матичном објекту. Као и у 

шумици дечаци и девојчице су трчали посебно. Пре почетка трке, која је била у 10 

часова, васпитачи су децу загрејали и припремили за трчање. Укупно је трчало 680 деце 

у нашој установи. Васпитачи су за њих обезбедили дипломе које су добили у 

електронском формату од ШУ. 

 

Дечја спортска олимпијада 

За крај школске године, одржана је традиционална „Дечја спортска олимпијада“ 

у сарадњи са СЦ “Соко“, коју је организовала и координисала др Наташа Бабић, стручни 

сарадник за физичко васпитање, уз помоћ стручног сарадника Светлане Мрђеновић и 

васпитача. Олимпијада је реализована у два дана, 20.06.2022. године и 21.06.2022. 

године.  

 Манифестација је одржана на отвореном терену СЦ „Соко“ Сомбор (Партизан), 

са почетком у 9 часова за прву групу и  10 часова за другу групу.  Учествовале су све 

припремно предшколске групе, које су приказале своје моторичке способности кроз 

полигоне спретности. Учесници су била деца из следећих објеката:   

Понедељак 20.06.2022. 

 

1. група од 9 часова: 

 

- објекат „Маслачак“ – васпитачице Јасмина Пурић и Љиљана Дубравац 

- објекат „Ђанић“ – васпитачице Снежана Божиновић, Дијана Иђошки 

- објекат „Ђанић“ – васпитачица Корина Сабо 

- објекат „Врапчић“ – васпитачице Слободанка Першић и Дубравка Суџуковић 

  

2. група од 10 часова 

- објекат „Вила“ – васпитачице Сања Козаревић и Ружица Чапо 

- објекат „Вила“ – васпитачице Драгана Везмар и Снежана Замбо 

- објекат „Вишњица“ – васпитачице Теодора Ђулинац 

- објекат „Цврчак 2“ – васпитачице Жељка Дмитровић и Наташа Катић 

 

Уторак 21.06.2022. 

 

1. група од 9 часова: 

- објекат „Венчић“ – васпитачица Недељка Живковић 

- објекат „Сулавер“ – васпитачица Розмари Резичка 

- објекат „Сулавер“ – васпитачица Биљана Олујић 

- објекат „Бајка“ – васпитачице Милица Гајин и Бранислава Бодрожић 

 

2. група од 10 часова 

- објекат „Невен“ – васпитачице Весна Мазињанин и Данијела Борјан 

- објекат „Невен“ – васпитачице Данијела Јанковић и Тереза Ландека 

- објекат „Сунцокрет“ – васпитачице Драгана Кемер и Весна Вукобратовић 

- објекат „Сунцокрет“ – васпитачица Гордана Трифковић 
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Дани предшколског спорта 

          ПУ „Вера Гуцуња“ узела је учешће у националнох манифестацији „Дани 

предшколског спорта“коју организује Савез за предшколски спорт и физичко васпитање 

Србије и Спортски савез Србије уз подршку Министарства омладине и спорта. 

Манифестација је организована по други пут ове године, националног је карактера и 

реализована је на целој територији Р. Србије у периоду од 15.06.2022.  до 25.06.2022. 

године. 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА УСТАНОВЕ  

 

 У свим објектима ПУ „Вера Гуцуња“  Сомбор,  20. 10. 2021.  обележено је  138 године 

постојања предшколске установе „Вера Гуцуња“. У складу са епидемиолошком 

ситуацијом деца су заједно са васпитачима прославила Дан Установе кроз различите 

активности. 

 

 

САЈАМ РОДИТЕЉСТВА  
 

Сајам родитељства је одржан у нашој установи 05.03.2022. године у објекту у 

Спотрској улици.Поред  запослених из предшколске установе ,који су имали улогу 

како домаћина , тако и реализатора бројних активности , на сајму су учешће узели и : 

представници „Уницефа „ и Министарства просвете  , 

Црвени крст Сомбор, Центар за социјални рад  Сомбор, Савет за безбедност града 

Сомбора , Дом здравља „Ђорђе Лазић“ из Сомбора,Музичка школа „Петар Коњовић“ 

из Сомбора ,Покрајински омбудсман са својим сарадницима , Удружење „Маслачак“ 

из Сомбора  и Спортски центар Соко . Током сајма су на  пункту стручне службе  

ПУ“Вера Гуцуња“биле су  ангажоване четири васпитачице  и две педагошкиње које су   

родитељима пружале информације у вези евидентирања  деце за упис  у предшколску  

установу , процеса адаптације деце и служби којима се могу обратити у предшколској 

установи. Порец тога ,припремљени су  и дељени  флајери на тему Нових основа 

програма предшколског васпитања и образовања –Године узлета које су почеле да се 

примењују у нашој установи од 1.9.2020.године , као и материјали који промовишу 

пројекат „Сви у вртић „који се реализује у нашој установи .Родитељи и деца имали су 

прилике да се упознају са програмом „Научи немачки“.Наш пункт под називом 

„Славимо различитост „ налазио се непосредно испред просторије у којој су 

реализоване две радионице за децу иродитеље.Радионице су реализовале педагошкиње 

и васпитач.Прва радионица носила је назив :Развој самопоштовања кроз уважавање 

различитости, а друга радионица :“Другачији , па шта“.Циљ радионица је био 

упознавање различитих породичних миљеа из којих потичу родитељи деца и  

упознавање са нашим сличностима и разликама . Циљ размене са децом и родитељима 
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је био да увидимо особине по којима смо исти као други , слични са другима и 

јединствени – као нико други.Радионице су текле према унапред утврђеним 

сценаријима.Биле су едукативне  и инерактивне . Родитељи су имали прилику да 

питају, разговарају , размењују искуства .Заједнички су учествовали са децом радећи  

у пару.Током радионица деца су  имала  прилику да са родитељима и осталом децом 

цртају , разговарају  и ураде заједнички рад који је представљао заједнички продукт 

свих учесника радионица.Током прве радионице било је присутно 16 , а током друге 

радионице 14 родитеља и деце.Деца која нису желела да се задрже на радионицама 

имала су прилику да у истом простору , у делу припремљеном за њих , имају 

активност цртања , сликања са васпитачицама задуженим за њих. На крају радионица 

родитељи су добили штампане материјале који су се налазили на нашем пункту , а 

деца поклон бојанку. 

На основу евалуације добијених продуката и порука које смо добили од родитеља 

можемо закључити да су родитељи задовни садржајем наших радионица. 

 

У оквиру пунка за физичке активности под називом „Од спортића из вртића расту 

слатка, мала бића“приказани су пројекти и традиционалне манифестације наше 

установе. Постављени су и реквизити који су се користили у раду стручних сарадника 

за физичко васпитање, васпитача и медицинских сестара васпитача и које су посетиоци 

могли да користе. Поред пункта за физичке активности, који ће бити у великој 

трезарији, реализована је радионица „Вежбај, скачи, заједно смо јачи!“, у малој 

трпезарији чији је аутор др Наташа Бабић, стручни сарадник за физичко васпитање. Циљ 

радионице: упознавање са ефектима вежбања на развој моторичких вештина и 

побољшање физичке форме повезане са здрављем код деце, стварање здравих навика и 

упознавање са спортовима кроз уважавање различитости. Током радионице која је 

трајала 45 минута, деца су, заједно са својим родитељима, имала прилику да се упознају 

са ефектима вежбања, да препознају о којем се спорту ради на основу реквизита и 

опреме и исте да спајају, и на крају да у пару са родитељем вежбају. 

Садржај пунка за физичке активности: 

• Спортски дан 

• Дечја спортска олимпијада 

• Потрчимо заједно до звезда 

• Улична трка 

• Крос РТС-а 

• Општински Крос 

• Европска недеља спорта 

• Европска недеља мобилности 

• Недеља предшколског спорта 

• Међународни дан изазова 

• Сарадња са спортским савезом – бесплатни програми 

• Open fun football school  

• Пројекти (приказани на стручним сусретима): 

 - „Неструктуирани материјали у улози превенције постуралног статуса деце 

јасленог узраста“          

-„Основни облици кретања“ 

- „Игре на снегу“ 

- „Моји прсти могу све“ 

           - „Физичко окружење као непосредна средина за учење – Ћутићи“ 



30 

 

 - „Креирање односа међу децом кроз социо-емоционалне активности у току 

адаптације 

- „1, 2, Вежбам ја“ 

• Шестомесечни експериментални програм “Спретни и окретни“ који је био у 

склопу 2 истраживачка пројекта АП Војводине 

           

 

 

РАЗЛИЧИТИ ОБЛИЦИ И ПРОГРАМИ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА  

ПРОЈЕКАТ «СВИ У ВРТИЋ»,  

 „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. 

Од септембра месеца, 2020.године у сарадњи са Градом Сомбором, Црвеним крстом 

Сомбор, Центром за социјални рад Сомбор, Удружењем за особе са аутизмом 

«Маслачак», ПУ «Вера Гуцуња» је започела реализација пројекта «Сви у вртић», 

одобреним од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Светске 

банке. У току 2020.године реализовани су радови у циљу адаптације простора у вртићу 

«Сунчица», у Бачком Моноштору. Новоотворена група намењена је узрасту од 3 до 5,5 

година, која укључује и друштвено осетљиве групе. Пројекат је прдвиђен да траје 3 

године, а у оквиру пројекта опремили смо и простор у којем ће бити реализована нова 

васпитно-образовна група. У првој години пројекта уписано је 24 деце., а у 2021. години 

уписало се 18 деце. 

 

 

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. ПУ 

„Вера Гуцуња“, у складу са тим, понудила је  посебни  програм  који  подржава  дечији  

рани  развој, а није   условљен финансијским  учешћем  родитеља.  
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Од школске 2016./2017. године увели смо  програма под називом „Научи 

немачки“.  

Сматарамо да је овакав начин увођења немачког језика , добар корак ка 

системском решењу, тј. формирању билингвалне групе. 

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   реализуеј  програм је –   васпитач  са  знањем  немачког језика. 

Уписано је било уписано  7 деце. У припремној предшколској групи у вртићу се сваки 

дан уводиo немачки језик у којој је уписано 32 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ И САВЕТОДАВНИХ 

ОРГАНА УСТАНОВЕ 

 

 ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНИХ ОРГАНА  

 

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

 

Време 

реализациј

е 

Активности/теме Начин 

реализаци

је: 

Носиоци  

реализације 

 

реализација 

август 

2021. 

Извештај о раду за школску 

2020/2021. 

Предлог годишњег плана рада 

за 2020./2021. 

 

излагање, 

презентација 

Директор и стручна 

служба  

 

 

 

  24.08.2021. 

    октобар            

     2021. 

 

Предшколска онлајн заједница - 

Учимо и мењамо праксу – 

размена искуства из учешћа у 

пројекту ЦИП-а 

  

презентација 

 

Вртићи „Бајка“ и 

„Сунце“ 

 

 

08.03.2022. 
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Планиране  теме :“ Разиграно  родитељство  кроз игру“ и анализа васпитно - 

образовног рада реализоваће се августу месецу.  

 

 

Извештај реализације Педагошког колегијума   

 

септембар, 

2021. 

1. Управни одбор 2. Пројекат „Сви у 

вртић“ – евалуативна посета 3. Савет 

родитеља 4. Сарадња са локалном 

самоуправом и Саветом за 

безбедност саобраћаја 5. Дан 

установе 

састанак, 

дискусија, 

договор 

директор, 

стручна 

служба 

10.09.2021. 

октобар, 

2021.  

1. Извештај превентивно здравствене 

службе 2. Извештај нутриционисте 3. 

Проблем међуљудских односа у 

објекту „Цврчак“ 3. Анонимна 

пријава на насиље над дететом од 

стране родитеља 4. Дан Установе 5. 

Полагање стручних испита 6. Рад 

вртића „Пинокио“, Телечка 7. 

Стручно усавршавање 8. Молбе 

родитеља 

састанак, 

дискусија, 

договор 

директор, 

стручна 

служба, мед. 

сестра на 

превентиви 

05.10.2021. 

новембар, 

2021. 

1. Извештај здравствено превентивне 

службе 2. Стручни испити 3. 

Дистрибуција пакетића Удружење 

„Кинчен“ 4. Стручни сусрети 

васпитача 5. Новогодишња прослава 

и пакетићи 6. Зимски распуст 7. 

Подела лап топова 

састанак, 

дискусија, 

договор 

директор, 

стручна 

служба, мед. 

сестра на 

превентиви 

29.11.2021. 

децембар 

2021.  

1. Редован извештај превентивно-

здравствене службе, 2. Рад током 

зимског распуста, 3. Сајам 

родитељства, 4. Дидактичка средства 

састанак, 

дискусија, 

договор 

директор, 

стручна 

служба 

превентивно-

здравствена 

служба 

21. 12. 2021. 
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јануар 2022.  1. Извештајнутриционисте, 2. 

Извештај превентивно-здравствене 

службе, 3. Реализација активности 

током зимског распуста, 4. Сајам 

родитељства, 5. Стручно 

усавршавање, 6. Годишњи одмор – 

критеријуми, 7. Разно: Пројекат 

Сомбор плива, поклон ваучер 

Адвокатске коморе 

састанак, 

дискусија, 

договор 

директор, 

стручна 

служба 

превентивно-

здравствена 

служба 

19. 01. 2022. 

март 2022. 1. Сајам родитељства, 2. Обнова 

уписа и упис за шклску 2022./2023. 

годину, 3. Стручно усавршавање, 4. 

Студентска пракса 

састанак, 

дискусија, 

договор 

директор, 

стручна 

служба 

превентивно-

здравствена 

служба 

02. 03. 2022. 

април 2022.  1. Обнова уписа, 2. Молбе родитеља, 

3. Провера савладаности обуке 

васпитача – приправника, 4. Стручни 

сусрети, 5. Објекат „Невен“, група 

васпитача Терезе Ландека и Данијеле 

Јанковић, 6. Финансирање васпитача 

кој у групи имају уписано дете са 

сметњама у развоју са Мишљењем 

ИР комисије, 7. Пројекат „Сви у 

вртић“, 8. Педагошка пракса, 9. 

Излети 

састанак, 

дискусија, 

договор 

директор, 

стручна 

служба 

превентивно-

здравствена 

служба, 

нутриционист

а 

20. 04. 2022. 

мај 2022.  1. Упис за школску 2022./2023. 

годину, 2. Еколошки карневал, 3. 

Пројекат „Сви у вртић“, 4. 

Предавање ЗЈЗ Сомбор, 5. Сарадња 

са музичком школом „Петар 

Коњевић“ Сомбор, 6. Концерт 

„Распевана летећа гитара“ 

састанак, 

дискусија, 

договор 

директор, 

стручна 

служба  

17. 05. 2022. 
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јун 2022.  1. Упис, 2. Родитељски састанци, 3. 

Обука за самовредновање, 4. Правила 

за слање радова 

састанак, 

дискусија, 

договор 

директор, 

стручна 

служба 

превентивно-

здравствена 

служба 

07. 06. 2022. 

јун 2022. 1. Обука за самовредновање, 2. Рад у 

летњем периоду волонтера стажиста, 

3. Одговор васпитачима Весни 

Крстић и Светлани Стојков поводом 

неприхватања уписа детета са 

сметњама у развоју у васпитно-

образовну групу, 4. Молбе за мастер 

радове, 5. Упис, 6. Допис ШУ 

Сомбор 

састанак, 

дискусија, 

договор 

директор, 

стручна 

служба  

16. 06. 2022. 

 

 

 

Програми стручних актива  

 

Стручни актив  васпитача – 1. група 

Председник стручног  актива: Јелена Плужарев 

 

Стрични актив васпитача – 2. Група 

Председник стручног актива: Радојка Бијелицки 

 

Стручни активн јасленог узраста 

Председник стручног актива: СнежанаТерзин 

 

У току ове школске године сва три актива су радила према истом плану активности 

наведеним у следећој табели: 

 

Време 

реализације 
Активности /теме 

Начин 

реализациије 

Носиоци 

 реализације 

реализацијa 
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август,  

2021. 

 

1.Усвајање плана рада за шк. 

2021./22.год. 

 

2. Представљање Плана ширења 

имплементације нових Основа 

програма 

 

 

 

 

-излагање, 

 

 

- Рад  у малим 

групама 

 

 

 

 

 

Стручна служба, 

васпитачи и мед. 

сестре васпитачи 

 

 

 

26.08.2021. 

 

октобар, 

2021. 

  

Приказ имплементације нових 

Основа програма у физичкој 

средини унутрашњег простора 

 

Презентација 

 

 

 

 

 

 

 

Сви чланови актива  

 

 

28.12.2021. 

29.12.2021 

 

 

 

  

новембар/д

ецембар,                             

    2021. 

 

Приказ имплементације нових 

Основа програма у физичкој 

средини  спољашњи  простор 

 

 

Презентација 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сви чланови актива 

 

 

 

 

 

11.01.2022. 

12.01.2022. 

 

           

 

 

 

 

јануар,                 

2021. 

Приказ имплементације нових 

Основа програма у 

развијању теме пројекта 

 

Презентација 

 

Сви чланови актива 

 

 

17.02.2022. 

18.02.2022. 

  

 

 

 

 

  март, 

   2022. 

 

 

 

Приказ имплементације нових 

Основа програма у односу на 

израду пројектне приче 

 

Презентација 

 

Сви чланови актива 

 

17.02.2022. 

18.02.2022 
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мај,  

2022. 

Саморефлексија – где смо били, 

где смо сад 

 

Анализа рада актива и предлог 

плана за следећу школску годину 

 

Презентација 

 

Сви чланови актива 

 

реализоваће  

се у августу 

 

 

 

 

  СТРУЧНИ  АКТИВ   ЗА   РАЗВОЈНО   ПЛАНИРАЊЕ  

 

Чланови: Станислава  Јоцић - представник локалне заједнице,   Јована Вукелић  -

представник родитеља , Славица Миљић мед.сестра- васпитач, Радојка Бијелицки, 

васпитач,  Нада Стојиљковић, педагог, Смиља Драганов, психолог  и  Зорица 

Голубовић – педагог  

  

    

Време Активности/ теме Начин 

реализације 

Носиоци реализације реализацијa 

 

 

август 

2021 

1.Доношење плана рада 

Стручног  актива  за  

2021./2022.год, 

Расподела задужења 

 

 

Излагање  

Чланови Стручног 

 актива за 

 развојно планирање 

 

 

 

26.08.2021. 

 

 

октобар 

2021. 

 

1. Анализа   реализације 

Развојног  плана 

 

  

Излагање. 

 

Представници   

тимова за 

реализацију 

и чланови  

Стручног актива 

 

 

06.10.2021. 

 

 

мај 

 

  2022. 

 

Анализа   реализације 

Развојног  плана 

 

 

Излагање  

Представници  

тимова  

за реализацију  и 

 чланови Стручног 

актива 

 

02.06.2022. 

   мај 

  2022. 

1.Извештај  о раду  тимова 

2.Предлози  за рад  

Стручног актива за следећу 

школску годину. 

1.Излагање 

презентација 

2.Размена  

искустава и 

идеја 

 

1.Представници  

тимова за 

реализацију 

 Развојног плана  

2.Чланови Стручног  

актива за развојно п 

ланирање 

 

 

 

реализоваће 

се у августу 

месецу 
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Извештај о реализацији активности из Развојног плана установе за 2021./2022. 

годину 

 

Област квалитета 1: ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ:   

 

Простор вртића да буде у функцији васпитно -образовног рада, да буде безбедан и 

подстицајан за различите  игре и активности 

Задаци:  

1. Анализирати потребе за опремањем простора, обезбедити оптималне 

услове 

2. Осмислити средину за учење и развој тако да буде у функцији 

подстицања  учења и развоја 

3. Простор  да  одражава особености , живот групе и поједине деце 

4. Извршити набавку опреме , материјала  и средстава 

5.  Уредити простор према  стандардима квалитета , правилником  и у 

складу са Основама програма- Године узлета 

Тим за уређење физичке средине:  

Данијела Попић, Андреа Матијевић, Милица Илић, Бранислава Пеленгић, Светлана 

Јовишић, Милица Ергић, Нада Стојиљковић, Драгана Узелац, Дубравка Јеличић, 

Слободанка Першић, Милица Гајин, Розмари Резичка,  Каталин Одри, Ђулинац Теодора, 

Тереза Ландека, Бранка Симин, Мелинда Фица, Лазар Џинџијев, Дијана Иђошки, Јелена 

Качавенда, Биљана Пашкуљевић, Вишња Лебовић, Батало Милосава, Наташа Зарић, Ерика 

Михалек 

 

 

 

 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦ

ИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТ

И 

ЕВАЛУАЦИЈА реализација 



38 

 

Формирање Тима 

Доношење  плана рада 

Тима 

август 2021. Тим  за 

уређење 

физичке 

средине 

Одржан   

састанак Тима 

Израђен план 

рада Тима 

 

 

 

27.08.2021 

Извештај о 

самовреденовањеу –

анализа стања у  процени 

физичке средине  

септембар 

2021 

Тим  за 

уређење 

физичке 

средине 

Упознати  

васпитачи са 

извештајем 

 

 

 

29.09.2021. 

 

Израда спецификације 

потреба према 

Правилнику – елаборат : 

      -опремање  радне собе 

      -опремање 

заједничких простора 

 вртића 

(дидактичка  средстава,  

материјали и играчке) 

 

 

октобар 

2021 

 

 

 

Тим  за 

уређење 

физичке 

средине 

 

Урађен 

елаборат 

 

 

 

 

 

 

 

20.10.2021 

Прикази примера добре 

праксе- уређење 

унутрашњег простора 

вртића 

 

 

јануар 

2022 

Мед.сестре-

васпитачи, 

васпитачи 

 

Приказ 

примера добре 

праксе из 

вртића  

 

20.12.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикази примера добре 

праксе- уређење 

спољашњег  простора 

вртића 

 

 

април 

2022 

Мед.сестре-

васпитачи, 

васпитачи 

 

Приказ 

примера добре 

праксе из 

вртића  

23.12.2021. 
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ПРОЈЕКАТ „ВРТИЋ КАО СИГУРНО И ПОДСТИЦАЈНО ОКРУЖЕЊЕ ЗА 

УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ“ 

 

OБЛАСТ 1: ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД 

 

1.2. Социјална средина подстиче учење и развој деце 

 

1.2.1. У групи се негуjу позитивни односи, сарадња и солидарност међу децом. 

 

1.2.2. Однос између деце и васпитача заснован jе на уважавању и поверењу. 

 

1.2.4. У вртићу се негуjу односи поверења и сарадње међу одраслима у циљу подршке 

дечjем учењу и развоjу. 

 

  

1.3. Планирање и програмирање васпитно-образовног рада jе у функциjи 

подршке дечjем учењу и развоjу. 

 

1.3.3. У развиjању програма уважаваjу се инициjативе, предлози, идеjе и искуства деце 

и  родитеља. 

 

 

ОБЛАСТ 2: ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ 

 

2.2 У установи се уважава различитост, поштују права и потребе деце и породице 

 

2.2.1 У установи се уважавају различитост сваког детета и породице 

 

 

2.3. Установа сарађуjе са породицом и локалном заjедницом. 

 

2.3.3. У установи се пружа подршка остваривању васпитне улоге породице у складу са 

њеним потребама (саветовалишта, отворена врата, тематски састанци…). 

 

 

 РАЗВОЈНИ ЦИЉ: 

 

          Креирање окружења у којем се сва деца осећају прихваћено, уважено, у којем се 

негују позитивни односи,сарадња и солидарност међу децом, у којем се прихватају и 

промовишу различитости, а дете ја активан учесник заједнице вршњака и одраслих. 

 

 

ЗАДАЦИ: 

1. Унапређивање компетенција васпитача за стварање социјалне средине која 

подстиче учење и развој 

2. Промовисање различитости, праведности и друштвеног укључивања у вртићу 
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Чланови Пројектног тима су васпитачи који су истовремено васпитачи такозваног 

„Језгра промене“ (објекти  „Бубамара“, „Ђурђевак“, „Цврчак“, „Цврчак 2“), носиоци 

процеса имплементације нових Основа програма. Такође од почетка школске године 

започео је део обуке  под називом „ Од  рефлексије  о акцији  до рефлексије за акцију“, 

у којем су ангажовани исти васпитачи.  Из тог разлоога су активности које се односе 

на унапређивање компетенција васпитача за области социјалног учења одложене за 

наредни период (следећа школска година). 

У току ове школске године радило се на увођењу промена како би физичка средина 

била функционална за децу и одрасле, простор приступачан свој деци, разноврсности 

материјала који омогућавају игру на различите начине (различитост). 

Утврђивањем  почетног стања – анализом физичке средине  о присутности уважавања 

различитости, права и потреба сваког детета и породице дошло се до закључка да је 

неопходно увођење промена у физичкој средини управо по претходно наведеним 

критеријумима: 

-удобан и функционалан намештај за децу и одрасле 

- простор приступачан свој деци 

- материјали који пружају могућности да се ствари раде на различите начине 

- простор организован тако да пружа могућност детету да се осами и да деца не буду 

ометана док се баве неком активношћу 

- материјали су груписани и лако приступачни, чиме се деца подстичу да буду 

независна и праве сопствене изборе 

- деца могу да реорганизују и уређују простор и материјале. 

Примарни циљеви били су стално реструктуирање, развијање, обогаћивање и 

осмишљавање простора.  

У оквиру објеката чији су васпитачи  чланови Пројектног тима („Језгра“) започете су 

промене у уређењу простора, као и сарадња са другим васпитачима – хоризонталне 

размене.  

 

 

 

НОВЕ ОСНОВЕ ПРОГРАМА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И 

ОБРАЗОВАЊА „Године узлета“ 

 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ:  

Имплементација нових Основа програма предшколског васпитања и образовања 

„Године узлета“ 

 

 

Реализација  имплементације нових основа програм  

-    Језгро-објекти у граду 

 

Објекат Васпитач Време 

реализације 

стручни сарадник Реализовано  

Маслачак Маја Бранков 24.12.2021. Нада Стојиљковић 24.12.2021. 

Бајка Рада Бијелицки  27.12.2021. Зорица Голубовић 27.12.2021. 

Сулавер Челаревић Ана 27.12.2021. Смиоља Драганов 27.12.2021. 

Пужић Драгана Шевер  Смиља није 
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Драганов,Зорица 

Голубовић,Нада 

Стојиљковић 

реализовано 

Сунцокрет Милан Кулић 4.1.2022. Наташа Бабић 4.1.2022. 

Сунце  Шевер Драгана 6.1.2022. Зорица Голубовић 6.1.2022. 

Венчић Нина Лазић 30.12.2021. Зорица Голубовић 30.12.2021. 

Ђанић Бојана Јозић 5.1.2022. Смиља Драганов 5.1.2022. 

Вишњица Везмар Драгана 24.12.2021. Нада Стојиљковић 24.12.2021. 

Невен Сања  

Козаревић 

5.1.2022. Наташа Бабић 5.1.2022. 

Петар Пан Наташа Паскаш  6.1.2022. Смиља Драганов 6.1.2022. 

Врапчић Јозић 

Бојана,Миљић 

Славица 

5.1.2022. Смиља Драганов 5.1.2022. 

Чигра  Катић Наташа 5.1.2022. Нада Стојиљковић 5.1.2022. 

Сунце Дмитровић 

Жељка 

6.1.2022. Смиља 

Драганов,Зорица 

Голубовић 

6.1.2022. 

 

 

Реализација  имплементације нових  Основа програма  

-    Језгро- васпитачи насељених места 

 

 24.12.2021.-васпитачи насељених места полудневног боравка , су  боравеили  у Језгру 

промене 

 

Теме  које су реализоване су: 

➢ Превентивно здравствена заштита у вртићу-  сестре на превентиви  и 

нутрициониста 

➢ Протоколи о заштити деце –психолог  

➢ Осврт на искуства и знања током менторске подршке језгру промена наше 

установе  

➢ Приказ видео материјала „Године узлета- замке на путу промена“ 

➢ Презентација стручних радова са Стручне конференције за васпитаче Тара 

2021: 

1.ПУ „Бамби“ Кула :„Као смо градили простор кроз пројекат“ , 

2.ПУ „Бамби „Кула :„Доживљај и схватање простора у вртићу Веверица „ 

➢ презентација пројектних искустава- вртић „Лалице „ Стапар 

➢ упознавање са  пројектом  Модел  заједнице професионалног учења 

Недеља , од 27.12.2021.-31.12.2021. и  10.1.2022.-14.1.2022.године 

 Васпитачи  насељених  места полудневног боравка  боравили су  у Језгру 

промене.Васпитачи су  били распоређени у паровима по радним собама вртића 

Ђурђевак , Буба Мара ,Цврчак 2. 

 

Васпитачи из насељеног 

места 

Васпитач језгра Објекат језгра 

Кончаловић Гордана 

Узелац Драгана 

Јозић Бојана  

Андрековић Весна 

Цврчак 2 

Ергић Милица Маја Бранков Цврчак 2 
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Марјановић Марина Ерменић  Радмила 

Јагер Магдалена 

Новковић Бранка 

Дмитровић Жељка  

Наташа Катић 

Цврчак 2 

Пејић Нинослава 

Бодрожић Валерија 

Милана Остојић 

Аирија Ислами 

Бубамара 

Глумац Сенка 

Михалек Ерика 

Милан Кулић 

Ловрић Драгана  

Бубамара 

Ђурђевић Зорка 

Абић Наташа 

Нина Лазић 

Верица Горетић 

Бубамара 

Одри Каталин 

Тодоровић Драгица 

Милица Илић 

Витман Тијана 

Ђурђевак 

Вукас Мира  

Елена Езгета 

Радојка Бијелицки 

Сања Папић  

Ђурђевак 

Фица Мелинда 

Лончар Мирјана 

Наташа Паскаш 

Дијана Ерцег 

Ђурђевак 

Зинајић Славица 

Сабо Силвија 

Ана Челаревић 

Лалић Александра 

Ђурђевак 

 

Од 4.1.2022.-6.1.2022. године васпитачи насељеног места полудневног боравка  су  

радити на документацији „Вођење тематског портфолија“ . 

Тих дана вршена је    анализа пројектних прича према  матрици. 

План стручног усавршавање кроз стручне  активе 

Прва тема:Приказ имплементације нових основа програма у физичкој средини -

унутрашњи простора 

Време реализације: по групама ,  28.12.2021.  и   29.12.2021. 

Друга тема: Приказ имплементације нових основа програма у физичкој средини- 

спољашњи простор 

Време реализације:по групама, 11.1.2022.  и 12.1.2022. 

Васпитачи су  били  распоређени у четири  група. 

 

 

 

У школској 2021/22. започео је други део обуке  у оквиру  Програма подршке јачања  

капацитета предшколских установа за примену нових Основа програма  предшколског 

васпитања  и образовања „Године  узлета“ – под називом „ Од  рефлексије  о акцији  

до рефлексије за акцију“ за примену модела заједнице професионалног  учења  

практичара. 

Модел заједнице професионалног учења (ЗПУ)  реализован је у оквиру пројекта  

Инклузивно предшколско васпитање и образовање Министарства  просвете, науке  и 

технолошког развоја  чију реализацију финансира Међународна банка за обнову и 

развој као и у оквиру потпројекта Програм подршке  развијању  капацитета за примену  

Основа програма  предшколског васпитања  и образовања  Године  узлета у  сарадњи 

са  Министарством,  Канцеларијом  УНИЦЕФА  и Института за педагогију и 

андрагогију  Филозофског факултета Универзитета у Београду. 

Модел је усмерен на оснаживање  стручних сарадника и васпитача да критички и 

рефлексивно преиспитују, мењају и развијају своју праксу у сарадњи са колегама у 

вртићу, као и са колегама из других предшколских установа. 

Учесници обуке, у нашој Установи су васпитачи из језгра промене, вртићи „Ђурђевак“, 

„Бубамара“ и „Цврчак“, 28 васпитача и мед.сестара – васпитача и координатори педагог 
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Нада Стојиљковић  и васпитач Наташа Паскаш. 

Први састанак је реализован  9.09.2021, он лине. 

- Тема : Представљање  Модела заједнице професионалног учења, планиране динамике  

и обуке за координаторе 

Други састанак је реализован  30.09.2021, он лине. 

-Тема: Колаборативне и рефлексивне технике – активно слушање 

Трећи састанак је реализован  1.10.2021, он лине. 

-Тема: Колаборативне и рефлексивне технике- креирање рефлексивних питања и 

питања  која покрећу истраживање. 

             Колаборативне и рефлексивне технике -техника  давања повратне информације 

 

Први  консултативни састанак је реализован  22.11.2021,  он лине 

-Тема: Искуство координатора у досадашњој реализацији 

           Улога координатора  у реализацији професионалних сусрета 

 Други  консултативни састанак је реализован 21.12.2021. он лине 

-Тема : Сумирање  искустава координатора хоризонталне размене у примени Модела  

ЗПУ 

            Корак 3 у примени  Модела  ЗПУ 

           Сценарио ИНКЛУЗИВНИ  ПРИСТУП : изазови у реализацији и како их 

превазилазимо 

  У складу са обуком од  стране  аутора Модела ЗПУ  реализовани су и састанци на нивоу  

вртића – језгра промене   у Установи.  

          

Трећи  консултативни састанак је реализован  10.02.2022,  он лине 

-Теме: Избор  примера  који ће бити  представљен  на ЈПС, корак 4 примени  Модела  

ЗПУ; 

 

Четврти  консултативни састанак је реализован  10.03.2022,  он лине 

- Тема: Припрема  за једнодневни  професионални  сусрет (ЈПС) 

   

      Једнодневни  професионални сусрети практичара реализовани су у ПУ „Наша  

радост“ у Суботици – 9.04.2022. 

Приказана су два сценарија из наше установе : простор и инклузивни приступ. 

      Реализатори су били , за сценарио простор – васпитач Радојка Бијелицки ,  а за 

сценарио инклузивни приступ – васпитачи Милан Кулић и Милана Зорић. 

    Након  једнодневних  професионалних  сусрети  практичара следила је фаза Промена 

у пракси кроз акцју ( ПУПА фаза ). У овој фази смо разрађивали и спроводили  промене 

у пракси  кроз  акцију на  основу увида до којих  смо  дошли током  професионалних 

сусрета у вртићу и на Једнодневним  професионалним сусретима 

 

 

 

Област 3: ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА 

Тим  за  увођење дигиталних технологија 

ЧЛАНОВИ ТИМА: Даница Клипа, Соња Коруга, Бојана Јозић, Кулић Милан, Зорић 

Милана, Паскаш Наташа, Катић Ивана, Горетић Верица, Бабић Наташа, Лончар 



44 

 

Мирјана,Паскаш Наташа, Газетић Павошев Снежана. Кончаловић Гордана, Езгета 

Елена, Перић Бојана, Трифковић Гордана,  Крстић Весна 

 

 

АКТИВНОС

ТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОС

ТИ 

КРИТЕРИЈУ

МИ 

УСПЕХА 

ЕВАЛУАЦИ

ЈА 

Анализа 

потреба за 

дигиталним 

технологијама 

у 

предшколској 

установи 

април-август, 

2020. 

Педагошки 

колегијум 

Дигитална 

технологија 

купљена по 

плану набавке 

за ПУ „Вера 

Гуцуња“ 

Непосредан 

увид,  

Фотографије, 

Рачуни  

Обезбеђивање 

финансијских 

средстава 

током године 

2020-2023. 

Директор, 

рачуноводство 

Израда плана 

набавке 

током године 

од 2020-2023. 

Директор, 

рачуноводство

, 

Набавка 

опреме 

током године 

од 2020-2023. 

Директор 

 

 

АКТИВНОС

ТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОС

ТИ 

КРИТЕРИЈУ

МИ 

УСПЕХА 

ЕВАЛУАЦИ

ЈА 

Радионица са 

конкретним 

упутствима за 

коришћење и 

упознавањем 

са новом 

опремом 

током школске 

године 

Тим за 

увођење 

дигитализациј

е 

Реализована 

радионица  

Списак 

учесника 

Фотографије 

 

Реализација 

активности у 

непосредном 

васпитно 

образовном 

раду 

користећи 

дигиталне 

технологије 

током школске 

године 

Васпитачи Спроведене 

минимум 5 

активности у 

групи које 

подразумевају 

коришћење 

дигиталне 

технологије 

Фотографије 

Извештаји 

Праћење 

реализације 

активности уз 

помоћ 

дигиталних 

технологија 

током школске 

године 

Стручна 

служба 

Испраћене мин 

2 активности у 

групи које 

подразумевају 

коришћење 

дигиталне 

технологије 

Непосредан 

увид у рад 

Извештај 

Хоризонтална током године Васпитачи, Реализована Списак 
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размена и 

анализа 

искуства о 

коришћењу 

дигиталне 

технологије у 

непосредном 

васпитно 

образовном 

раду 

Тим за 

увођење 

дигитализациј

е, стручна 

служба 

хоризонтална 

размена и 

анализа 

искуства о 

коришћењеу 

дигиталне 

технологије у 

непосредном 

васпитно 

образовном 

раду 

учесника 

Фотографије 

Записник 

Утврђивање 

стања после 

реализованог 

плана путем 

упитника 

самопроцене и 

самовреднова

ња 

септембар, 

2022. 

Стручна 

служба 

Сви васпитачи 

попунили 

упитнике 

Попуњени 

упитници 

 

Анализа 

добијених 

података 

путем 

упитника 

октобар, 2022. Стручна 

служба 

Анализа 

попуњених 

упитника 

Извештај о 

анализи 

 

 

               Извештај    о   реализацији програм рада стручних тимова 

Тим  за обезбеђивање квалитета и развој установе 

 

 

Чланови тима: 

Александра Перовић , директор, Смиља Драганов, психолог,  Нада Стојиљковић, 

педагог, Јелена Плужарев, васпитач, Радојка Бијелицки, васпитач, Снежана Терзин, 

васпитач , Весна Мазињанин, васпитач, Мирјана Лончар, васпитач, Теодора  Опарница– 

представник родитеља, Синиша Лазић– представник локалне заједнице, Радиновић 

Љиљана, Сабо Недељка, Борјан Данијела 

 

 

 

Време 

 

реализације 

  

 

Активности/теме 

Начин 

реализације 

Носиоц

и 

реализације 

 

реализација 
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септембар 

2021. 

године 

1.Упознавање са планом рада за шк. 

2021/22.год. 

2.Праћење имплементације Нових основа 

програма – план ширења мреже за 

имплементацију  

3. Подела задужења 

 

 

излагање  

 

 

 

дискусија 

Педагог  

Чланови 

Тима за 

обезбеђивањ

е  квалитета 

и развој 

установе 

30.08.2021. 

децембар 

2021. 

године 

1.Приказ   праћење  имплементације нових 

Основа програма  

 

 

  

дискусија 

Педагог 

Чланови 

Тима 

17.01.2022. 

 

 

 

  

март 

2022. 

године 

1. Приказ   праћење  имплементације нових 

Основа програма  

 

  

 

дискусија 

Чланови 

Тима 

19.04.2022. 

мај 

2022. 

године 

1. Анализа прикупљених података и предлог 

мера за  унапређивање рада 

2. Евалуација рада Тима 

 

 

анализа 

резултата 

Чланови 

Тима 

20.06.2022. 

 

 

 

 

 

 

Tим за професионални развој 

Чланови: 

Мирјана Лонча, Снежана Терзин, Драгана Везмар, Слађана Сечујски ,  Станислава 

Грудић – представник родитеља, Станислава  Јоцић- представник локалне заједнице 

 

Време 

реализациј

е 

Активности  

- теме 

Начин 

реализације 

Носиоци  

реализациј

е 

 

реализацијa 

 

септембар 

2021. 

1.Анализа рада у шк 2020/2021. и 

утврђивање плана рада за шк 

2021/2022. 

2. Предлог стручног усавршавања 

за шк. 2021/22- акредитовани 

семинари 

 

     

 

 Обрада 

података 

 

 

Чланови 

Тима 

Педагог 

 

 

24.08.2021. 

Октобар 

2021. 

1.План  стручног усавршавања   на 

нивоу установе за шк. 2021/2022. 

 

2.Прегледи активности које нуде 

Удружења васпитача, мед,сестара 

васпитача 

увид у 

акредитоване 

сате сваког 

васпитача и 

мед.сестре 

васпитача 

Чланови 

Тима 

 

Педагог 

 

 

31.08.2021. 
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у току 

школске 

године 

2021/2022. 

 

1.Праћење понуде онлајн обука  

 

2. Презентовање семинара и обука 

на којима је узето учешће 

 

сачињавање 

чек листа 

Чланови 

Тима 

током  целе 

школске  

године 

 

11-12.02.2022. 

 

јун 2022. 1.Утврђивање стања квалитета рада 

и вредновање квалитета рада 

 

2.Предлог стручног усавршавања за 

наредниу   школску годину 

обрада 

података и рад 

на анализи  

Чланови 

Тима 

 

30.06.2022. 

 

 

 

Tим за драмске  активности 

Чланови: 

.Снежана Газетић Павошевић, Вишња Лебовић, Бранислава Бодрожић 

ЈасминаВеселиновић Делић,  Ана Лукановић,  Бисерка Матијевић 

 

 

време 

реализаци

је 

активности  

теме 

нацин 

реализације 

носиоци 

реализације 

реализацијa 

 

август 

  2021. 

Доношење  плана рада 

 

састанак Чланови Тима 26.8.2021. 

октобар 

2021. 

Предлог 6и одабир  драмског 

текста 

 

 

 

састанак Чланови Тима 15.10.2021. 

Подела  улога  и  рад  на тексту  састанак Чланови Тима 29.10.2021. 

 

 

 

 

 

новембар 

 

2021. 

Осмишљавање  костима и 

сценографије 

 

Осмишљавање  пратеће музике 

 

 

Усклађивање  тонске пратње са 

драмским текстом 

 

састанак 

 

Чланови Тима 

 

12.11.2021. 

 

 

 

 

26.11.2021. 
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децембар 

2021. 

Генерална проба 

 

 

 

прoба 

 

Чланови Тима 

 

 

 

16.12.2021. 

 

24.12.2021. 

 

 

Tим за ликовне  активности 

ЧЛАНОВИ: 

Александра Челаревић, Тереза Ландека, Александра Продановић, Данијела Попић 

Теодора Ђулинац-Стојановић,  Јасмина Пурић-Јовић , Сања Козаревић, Светлана 

Стојков, Розмари Резичка- председник Тима, Кристина Чачић 

 

време 

реализаци

је 

активности  

теме 

нацин 

реализације 

носиоци 

реализација 

реализацијa 

 

септембар 

2021. 

 

Израда сценографије за Дан 

Установе 

 

 

радионица 

 

Чланови Тима 

-израђен 

нацрт декора  

током целе 

године 

Учешће на ликовним  

конкурсима, одабир радова 

 

састанак Чланови Тима 17.08.2021. 

30.08.2021. 

17.09.2021. 

28.10.2021. 

08.12.2021. 

04.02.2022. 

21.02.2022. 

25.03.2022. 

 

 

 

На  конкурсу , на тему „Кад  би људи  живели  на  Марсу“, 1. место је освојила  Пекез  

Милена и 2. место Гајчин Анастасија, обе из вртића „Лалице“ из Стапара 

На 16 међународној изложби ликовних  радова  предшколске  деце на тему „Вртић какав  

желим“, у организацији ПУ „Полетарац“из Оџака, Дуња  Менз, 6 год. освојила је награду. 

 

 

 

ТИМ ЗА ИЗЛЕТЕ: 

Чланови тима: 

-Весна Крстић-координатор тима 

-Весна Катић 

-Емилија Барањ 

-Наташа Бабић 

-Антонина Влаисављевић 

 

I - 17.03.2022. Састанак тима за организацију једнодневних излета коме су присуствовли 

чланови тима : Е.Барањ, В.Крстић, Н.Бабић, В.Катић и А.Влаисављевић. Дневни ред је 

реализован у целости (1.Предлог и усвајање плана рада за школску 2021./2022.годину; 
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2. План активности са задужењима за организацију излета 2022.године и 3. Разно - 

Осврт на период у коме нису реализовани једнодневни излети у ПУ „Вера Гуцуња“ 

Сомбор) 

 

 

Време 

реализације 

Активности Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Март 2022. Креирање плана излета Састанак Тима Чланови Тима за 

излете 

Тим за безбедност 

Март 2022. Представљање плана активности на Савету 

родитеља – давање сагласности СР на план 

Савет родитеља- 

састанак 

Представници Тима 

за организ. излета 

Март/април 

2022. 

Обилазак терена (места) предвиђених 

планом излета 

Предвиђена 

места 

Чланови Тима за 

орг.излета 

Крај априла-

средина јуна 

2022. 

Реализација једнодневних излета Изабрана места Тим за орг.излета, 

стр.сарадници за 

физичко, васпитачи 

Јун 2022. Анализа реализованих једнодневних излета Састанак тима-

усвајање 

извештаја 

Тим за орган.излета 

Јун 2022. Презентација реализованих једнодневних 

излета за школску 2021./2022.годину 

Савет родитеља - 

састанак 

Представници Тима 

за организ. излета 

ЗАДУЖЕЊА : 

1.) - 21. и 22.03.2022.године  обићи терен – понедељак, Н.Бабић, В.Крстић и 

А.Влаисављевић, а у уторак иду В.Катић, Н.Бабић и Е.Барањ. Фотографисати. 

(ДИДИН САЛАШ, ЗОО МИКИ – Колут, КАМПИРАЛИШТЕ ЦРВЕНОГ КРСТА 

У Б.МОНОШТОРУ И ПОСЕТА МЕДЕНОЈ КУЋИ „Перишкић“, ПОСЕТА 

УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ и едукативна пловидба „ЛАЂИЦА Татјана“) 

- направити кратку презентацију понуђених локација за Савет родитеља- Весна Крстић 

-24.03. 2022. Савет родитеља – обавештава да пошаље Светлана Брдарић,тех.секретар 

-28. и 29.03.2022. доставити понуду излета васпитачима ППГ-а са свим потребним 

информацијама, како би добили што пре, а најкасније до 05.04.2022. повратну 

информацију од васпитача о локацији  на коју ће деца ићи, као и број деце. Задужене : 

град – Емилија Барањ, снасељена места – Весна Крстић. Прегледати „Напомене“ и 

„Да се не заборави“ – текст који са понудом иде васпитачима 

 

- након прегледа приспелих пријава, организовати састанак са „Буловић Превозом“. 

(Весна и Емилија). Најкасније направити план до 12.04.2022.године, како би се у 

реализацију кренуло од 18.-21.04.2022.године, а наставило од 04.05.- 20.06.2022. године 

најкасније (38 радних дана) 

- доставити спискове у рачуноводство, Зори  Пурић, са износима за уплату за сваку 

појединачну групу- Весна Крстић 

- пре почетка реализације излета сваком васпитачу доставити „НАПОМЕНЕ“ и „ДА СЕ 

НЕ ЗАБОРАВИ“ – Е.Барањ и В.Крстић 

- плаћање  - дан после излета. Износ мора да одговара броју деце који васпитачи 

пријављују Емилији Барањ и Весни Крстић, одмах по одласку на излет, јер се тај број 

одмах пријављује у рачуноводство Зори Пурић 

- Сви васпитачи да након излета доставе извештаје –Емилији Барањ град, а насељена 

места Весни Крстић, може у писаној форми-папиролошки или електронски на и маил 

адресе : meremika13@gmail.com- Емилија и vesna2krsticso@gmail.com – Весна  

- дефинисати,   коју децу ослобађамо плаћања !? 

mailto:meremika13@gmail.com-
mailto:vesna2krsticso@gmail.com
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Данас, 17.03.2022.године 

- након овог прегледаног и усвојеног предлога, уз ваше примедбе, обавестити одмах 

власника „Bulović Expresa“, да оде на разговор са директорком, А.Перовић, као и 

Светлану Брдарић,тех.секретара да пошаље позиве за Савет родитеља 

24.03.2022.године у 16.30 

- након састанка послати захтев у Црвени крст - Весна Крстић 

 

II - Након обиласка терена, понуде за групе из Сомбора, за савет родитеља установе је 

био : 

1.)ДИДИН САЛАШ – 300,00 улазница (ликовна радионица) + 300,00 превоз = 600,00  

2.) ЗОО МИКИ – 250,00+500,00 превоз = 750,00 

3.) КАМПИРАЛИШТЕ ЦРВЕНОГ КРСТА У Б.МОНОШТОРУ И ПОСЕТА 

МЕДЕНОЈ КУЋИ „Перишкић“ – 100,00 улазница у медену кућу+400,00 превоз= 

500,00 

4.) ПОСЕТА УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ – градски музеј и Галерија „М.Коњовић“ 

у Сомбору –УЛАЗ СЛОБОДАН 

 

 Као што је и планирано Савет родитеља је одржан 24.03.2022.године. Након 

кратког усаглашавања ставова, родитељи су једногласно прихватили понуђене 

дестинације. 

 

III   - ЦЕНЕ УСЛУГЕ ПРЕВОЗА и УЛАЗНИЦА  

MЕСТО КОЛУТ САЛАШ MOНОШТОР 
Ал.Шантић 

(Н.Пејић) 

 1.000,00 Буловићу 

250,00 улазница  

  

Б.Брег 

(М. Вукас) 

  
100,00улаз.”Перишкић“ 

200,00  улазница,Црв.+ 

1.000,00 Буловићу 

Б.Моноштор 

(М.Јагер+М.Марјановић) 

800,00  Буловић  

    250,00 улазница 

 
 

Бездан 

(М. Фица) 

 
700,00 Буловићу 

300,00 улазница 

 

Бездан 

(Глумац С.)  

400,00  Буловић  

    250,00 улазница 

  

Гаково 

(З.Ђурђевић) 

800,00  Буловић  

    250,00 улазница 

  

Дорослово 

(С.Варга Сабо) 

1.300,00  Буловић  

    250,00 улазница 

  

Кљајићево 

(Г.Кончаловић) 

  
100,00улаз.”Перишкић“ 

200,00  улазница,Црв.+ 

1.000,00 Буловићу 

Колут 

(Б.Новковић) 

  
100,00улаз.”Перишкић“ 

200,00  улазница,Црв.+ 

1.000,00 Буловићу 

Св. Милетић 

(Одри+Езгета) 

 
600,00 Буловићу 

300,00 улазница 

 

Риђица 

(В.Бодрожић) 

 
1.000,00 Буловићу 

300,00 улазница 

 

Станишић 

(Ергић) 

  
100,00улаз.”Перишкић“ 

200,00  улазница,Црв.+ 

1.000,00 Буловићу 

Стапар 

(Абић+Лончар) 

  
100,00улаз.”Перишкић“ 

200,00  улазница,Црв.+ 

1.000,00 Буловићу 

Телечка 1.300,00 Буловић  
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(Е.Михалек)     250,00 улазница 

Чонопља 

(Зинајић+Узелац) 

  
100,00улаз.”Перишкић“ 

200,00  улазница,Црв.+ 

1.000,00 Буловићу 

ГРАД 
   

Бездански   

(Першић) 

  
100,00 улаз.“Перишкић“ 

200,00  улазница Црв.+ 

400,00 Буловићу 

Венац 1  

(Живковић) 

  
100,00 улаз.“Перишкић“ 

200,00  улазница Црв.+ 

400,00 Буловићу 

Венац 3  

(Пурић Јовић) 

  
100,00 улаз.“Перишкић“ 

200,00  улазница Црв.+ 

400,00 Буловићу 

Војвођанска  

(Гајин+Бодрожић) 

  
100,00 улаз.“Перишкић“ 

200,00  улазница Црв.+ 

400,00 Буловићу 

Доситеј  

(Козаревић+Чапо) 

500,00  Буловић 

250,00 улазница 

  

Доситеј 

(Замбо+Везмар)  

  
100,00 улаз.“Перишкић“ 

200,00  улазница Црв.+ 

400,00 Буловићу 

Ђанић  

 (Корина+Божиновић) 

 
300,00 Буловићу 

300,00 улазница 

 

Јосићки  

(Ђулинац+Перић) 

500,00  Буловић  

250,00 улазница 

  

Коњовић  

(Ландека+Борјан) 

(Мазињанин+Стевић) 

500,00  Буловић 

250,00 улазница 

  

Секулић 

 (Вукобратовић+Кемер) 

 
   300,00 Буловићу 

   300,00 улазница 

 

Секулић  

(Трифковић) 

  
100,00 улаз.“Перишкић“ 

200,00  улазница Црв.+ 

400,00 Буловићу 

Сулавер   

(Зовко+Резичка) 

500,00  Буловић  

250,00 улазница 

  

Цврчак 2  

(Катић+Дмитровић) 

  
100,00 улаз.“Перишкић“ 

200,00  улазница Црв.+ 

400,00 Буловићу 

 

 

ПЛАН ЗА ИЗЛЕТЕ по датумима – 26.04. – 27.05.2022.  
Објекат  Васпитач  Бр. дец ГДЕ Датум  

 

Ишло  

КОЊОВИЋЕВА Мазињанин/Стевић 29 Колут  26.04.  

ДОСИТЕЈ Козаревић /Чапо 32 Колут  27.04.  

ЂАНИЋ Божиновић /Иђошки  27 Дида  28.04.  

ЂАНИЋ Корина 6 Дида  28.04.  

ЈОСИЋКИ Плужарев/Матијевић 25 Колут  29.04.  

КОЊОВИЋЕВА Ландека Тереза 25 Колут   29.04.  

А. ШАНТИЋ Пејић Нинослава 18 Колут  04.05.  

СУЛАВЕР Н.Зовко/Б.Олујић 26 Колут  05.05.  

СУЛАВЕР Р.озмари Резичка 18 Колут  05.05.  

Б.МОНОШТОР Јагер Магдалена 16 Колут   06.05.  

Б.МОНОШТОР Маријановић Марина 17 Колут   06.05.  

БЕЗДАН Глумац Сенка 23 Колут   10.05.  

ГАКОВО Ђурђевић Зорка 17 Колут   10.05.  
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ДОРОСЛОВО Силвија Варга Сабо 12 Колут   11.05.  

ТЕЛЕЧКА Михалек Ерика 11 Колут  11.05.  

СВ. МИЛЕТИЋ Одри Каталин 12 Дида  12.05.  

СВ. МИЛЕТИЋ Елена Езгета 22 Дида  12.05.  

БЕЗДАН Фица  Мелинда 17 Дида 13.05.  

РИЂИЦА Валерија Бодрожић  14 Дида  13.05.  

СЕКУЛИЋ Вукобратовић/Кемер 31 Дида  16.05.  

ВОЈВОЂАНСКА Гајин / Бидрожић 29 Моноштор  23.05.  

БЕЗДАНСКИ ПУТ Першић Слободанка 25 

Моноштор   23.05. 

 

 

СЕКУЛИЋ Гордана Трифковић 30 Моноштор   24.05.  

ДОСИТЕЈ Замбо /Везмар 31 Моноштор   24.05.  

ВЕНАЦ 1 Недељка Живковић  30 Моноштор  27.05.  

КОЛУТ  Новковић Бранка 13 Моноштор  23.-27.05.  

ЧОНОПЉА Узелац Драгана 27 Моноштор   23.-27.05.  

ЧОНОПЉА Зинајић Славица 28 Моноштор   23.-27.05  

Б.БРЕГ Вукас Мира 14 Моноштор  23.-27.05.  

СТАПАР Абић Наташа 17 Моноштор  23.-27.05.  

СТАПАР Лончар Мирјана  17 Моноштор  23.-27.05.  

КЉАЈИЋЕВО Кончаловић Гордана 27 Моноштор   23.-27.05.  

СТАНИШИЋ Ергић Милица 28 Моноштор  23.-27.05.  

 УКУПНО : 764 
  

 
 

378деце - Моноштор – пчеларска кућа+камп, 131дете -  Дидин салаш и 255деце - Колут –

ЗОО 

IV - Предвиђене активности око реализације излета су текле у потпуном складу са горе 

наведеним планом, до момента кад је првозник „Буловић експрес“, због немогућности 

испуњења захтева везаних за превоз деце предшколског узраста, а у складу са Законом 

о безбедности саобраћаја на путевима, отказао превоз, 21.04.2022.године. Васпитачи и 

града и насељених места су одмах обавештени о одлагању излета, са почетком 

највероватније 16.05.2022.године. 

V – уследио је тендер на који се нико од превозника није јавио, да ли због кратког рока 

или немогућности реализације превоза, не знамо, те је прихваћено да се направи план 

са туристичком организацијом „Studio turs“ из Оџака која је била спремна да крене у 

реализацију излета 

 

VI - Чланови Тима су 05.05.2022.године, Весна Крстић, Наташа Бабић и Емилија Мерли, 

заједно са представником ове организације направили план (који следи у прилогу).  

 

Објекат  Васпитач  Бр. 

дец 

ГДЕ Цена  

(прев+улаз.) 

Датум  

 

Полазак  

КОЊОВИЋЕВА Мазињанин/Стевић 30 
Колут  1350+250= 

1600(+850) 
19.05. 08.00 

КОЊОВИЋЕВА Ландека Тереза 25 
Колут   1350+250= 

1600(+850) 
19.05. # 

ДОСИТЕЈ Козаревић /Чапо 32 
Колут  1350+250= 

1600(+850) 

20.05. 08.00 

ЈОСИЋКИ Плужарев/Матијевић 29 
Колут  1350+250= 

1600(+850) 

20.05. 08.15 

СУЛАВЕР Н.Зовко/Б.Олујић 26 
Колут  1350+250= 

1600(+850) 
30.05. 08.00 

СУЛАВЕР Р. Резичка 1 
Колут  1350+250= 

1600(+850) 
# 
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VII –Уследило је обавештавање родитеља о новој цени понуђених излета, aли су 

родитељи готово једногласно, уз пар изузетака, одустали од излета због великог 

повећања цене једнодневног излета, што се види у следећој табели.  

 

 

 
Објекат  Васпитач  Бр. 

дец 

ГДЕ ОДЛАЗАК Датум  

 

Полазак  

КОЊОВИЋЕВА Мазињанин/Стевић 30 Колут  НЕ 19.05. 08.00 

КОЊОВИЋЕВА Ландека Тереза 25 Колут   14 да, 11 не 19.05. # 

ДОСИТЕЈ Козаревић /Чапо 32 Колут  НЕ 20.05. 08.00 

ЈОСИЋКИ Б.Перић/Т.Ђулинац 29 Колут  НЕ 20.05. 08.15 На понуђени тендер на 

Б.МОНОШТОР Јагер Магдалена 16 
Колут   1350+250= 

1600(+550) 
31.05. 08.00 

Б.МОНОШТОР 

Маријановић 

Марина 17 

Колут   1350+250= 

1600(+550) 
# # 

БЕЗДАН Глумац Сенка 23 

Колут   1350+250= 

1600(+950) 
# 08.15-

08.30 

ДОРОСЛОВО Силвија Варга Сабо 14 
Колут   1350+250= 

1600(+50) 
01.06. 08.00 

ГАКОВО Ђурђевић Зорка 17 Колут   1350+250= 

1600(+550) 
# 08.45 

ТЕЛЕЧКА Михалек Ерика 11 Колут  1350+250= 

1600(+50) 
# 08.00 

А. ШАНТИЋ Пејић Нинослава 18 
Колут  1350+250= 

1600(+350) 
02.06. 08.00 

БЕЗДАН Фица  Мелинда 17 
Дида 1350+300= 

1650(+650) 
06.06. 08.00 

СЕКУЛИЋ Вукобратовић/Кемер 33 
Дида  1350+300= 

1650(+1050) 
06.06. 08.30 

ЂАНИЋ Божиновић /Иђошки  27 
Дида  1350+300= 

1650(+1050) 
07.06. 08.00 

ЂАНИЋ Корина 6 
Дида  1350+300= 

1650(+1050) 
07.06. # 

РИЂИЦА Валерија Бодрожић  14 Дида  1350+300= 

1650(+350) 

08.06. 08.00 

СВ. МИЛЕТИЋ Одри Каталин 12 

Дида  1350+300= 

1650(+750) 

08.06. 08.20-

08.30 

СВ. МИЛЕТИЋ Елена Езгета 22 
Дида  1350+300= 

1650(+750) 

# # 

СЕКУЛИЋ Гордана Трифковић 33 
Моноштор   1350+100+200=1650 

(+950) 
23.05. 08.00 

ВОЈВОЂАНСКА Гајин / Бодрожић 29 
Моноштор  1350+100+200=1650 

(+950) 
23.05. 08.15 

СТАПАР Абић Наташа 17 
Моноштор  1350+100+200=1650 

(+350) 
24.05. 08.00 

СТАПАР Лончар Мирјана  17 
Моноштор  1350+100+200=1650 

(+350) 
# # 

БЕЗДАНСКИ 

ПУТ Першић Слободанка 25 

Моноштор   1350+100+200=1650 

(+950) 

24.05. 08.30 

ЧОНОПЉА Узелац Драгана 27 
Моноштор   1350+100+200=1650 

(+350) 

25.05. 08.00 

ЧОНОПЉА Зинајић Славица 28 
Моноштор   1350+100+200=1650 

(+350) 

# # 
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СУЛАВЕР Н.Зовко/Б.Олујић 26 Колут  НЕ 30.05. 08.00 

СУЛАВЕР Р. Резичка 1 Колут  НЕ # 
 

Б.МОНОШТОР Јагер Магдалена 16 Колут   НЕ 31.05. 08.00 

Б.МОНОШТОР Маријановић Марина 17 Колут   НЕ # # 

БЕЗДАН Глумац Сенка 23 Колут   НЕ # 08.15-08.30 

ДОРОСЛОВО Силвија Варга Сабо 14 Колут   ДА 01.06. 08.00 

ГАКОВО Ђурђевић Зорка 17 Колут   НЕ # 08.45 

ТЕЛЕЧКА Михалек Ерика 9 Колут  ДА # 08.00 

А. ШАНТИЋ Пејић Нинослава 17 Колут  ДА 02.06. 08.00 

БЕЗДАН Фица  Мелинда 17 Дида НЕ 06.06. 08.00 

СЕКУЛИЋ Вукобратовић/Кемер 33 Дида  НЕ 06.06. 08.30 

ЂАНИЋ Божиновић /Иђошки  27 Дида  НЕ 07.06. 08.00 

ЂАНИЋ Корина 6 Дида  НЕ 07.06. # 

РИЂИЦА Валерија Бодрожић  14 Дида  ДА 08.06. 08.00 

СВ. МИЛЕТИЋ Одри Каталин 12 Дида  НЕ 08.06. 08.20-08.30 

СВ. МИЛЕТИЋ Елена Езгета 22 Дида  НЕ # # 

СЕКУЛИЋ Гордана Трифковић 33 Моноштор   НЕ 23.05. 08.00 

ВОЈВОЂАНСКА Гајин / Бодрожић 29 Моноштор  НЕ 23.05. 08.15 

СТАПАР Абић Наташа 17 
Моноштор  23 да, 6 не, 5 

уздржаних 
24.05. 08.00 

СТАПАР Лончар Мирјана  17 Моноштор  # # # 

БЕЗДАНСКИ ПУТ Першић Слободанка 25 Моноштор   18 да, 7 не 24.05. 08.30 

ЧОНОПЉА Узелац Драгана 27 Моноштор   ДА 25.05. 08.00 

ЧОНОПЉА Зинајић Славица 28 Моноштор   19 да, 9 не # # 

СТАНИШИЋ Ергић Милица 28 Моноштор  НЕ 25.05. 08.00 

Б.БРЕГ Вукас Мира 14 Моноштор  НЕ 26.05. 08.00 

КОЛУТ  Новковић Бранка 13 Моноштор  НЕ # 08.15 

ДОСИТЕЈ Замбо /Везмар 31 Моноштор   НЕ 26.05. 08.00 

ВЕНАЦ 1 Недељка Живковић  30 Моноштор  НЕ 27.05. 08.00 

ВЕНАЦ 3 Ј.Пурић Јовић 31 Моноштор  19 да, 12 не # # 

КЉАЈИЋЕВО Кончаловић Гордана 27 Моноштор   НЕ  27.05.  08.00 

ЦВРЧАК 2 

Ж.Дмитровић/ 

Н.Катић 30 

Моноштор  НЕ 27.05. 08.30 

 ПРИЈАВЉЕНО : 764 
  

 
 

 

  

 

Tим за  инклузивно образовање  

 

ЧЛАНОВИ:  

  

 Недељка Живковић, Снежана Шнајдеров, Александра Зорић, Мирјана Ђорђевић, Абић 

Наташа, Милојевић Бојана, Матијевић Бисерка, Куртешанин Тијана, Мерли Емилија, 

Продановић Александра, Стојков Светлана, Радиновић Љиљана. 

Смиља Драганов, координатор Тима 
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Време 

реализације 

Активности/теме            Начин    

               

реализације: 

    Носиоци 

   реализације 

Реализација 

 

 

септембар 

2021. 

План рада Тима за 

инклузивно образовање 

– задужења за чланове 

тима 

2. Извештај и план 

тима 

3. Педагошки профил и 

План мера 

индивидуализације 

 

1.  

 

 

састанак, дискусија 

 

 

 

Чланови тима 

15. 09. 2021. 

 

 

29. 09. 2021. 

 

 

октобар 2021. 

 

 

Анализа актуелне 

ситуације:  

- број деце којима је 

потребна додатна 

подршка у васпитно-

образовном раду и 

врста додатне подршке 

 

 

 

Извештај на основу 

анализе упитника 

 

 

психолог 

На основу 

процене 

васпитача у 

октобру,   број 

деце којима је 

потребна 

подршка у 

васпитно-

образовној 

групи, а која 

немају 

Мишљење ИР 

комисије: 25 

новембар 

2021. 

 -Сагледавање потреба 

за израдом и применом 

Планова мере 

индивидуализације 

- Анализа реализованих 

активности чланова 

тима за инклузивно 

образовање (педагошки 

профили, план 

активности) 

 

 

састанак, дискусија  Тим за инклузивно 

образовање 

Педагошки 

колегијум 

Састанак у 

оквиру стручне 

службе 

 

 

децембар 

2021./јануар 

2022. 

- Евалуација додатне 

подршке за децу којима 

је потребна додатна 

подршка   

 

састанак, дискусија 

 Тим за инклузивно 

образовање и 

представници 

пружања додатне 

подршке из ШОСО 

Урађена је 

евалуација, 

допис послат 

ШОСО «Вук 

Караџић» 

Сомбор 
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фебруар 2022.  - Анализа актуелне 

ситуације: Планови 

мера 

индивидуализације који 

су до сада узрађени - 

Анализа реализованих 

активности чланова 

Тима за инклузивно 

образовање 

састанак, дискусија  Тим за инклузивно 

образовање 

Састанак у 

оквиру стручне 

службе 

. 

  - Упутства и 

информације за 

васпитаче који у групи 

имају уписано дете са 

сметњама у развоју са 

Мишљењем ИР 

комисије, а поводом 

остваривања права на 

3% 

 

 

састанак, дискусија     психолог       07. 04. 2022 

 Сарадња са удружењем 

„Грива“ – договор о 

сарадњи о укључивању 

деце предшколског 

узраста са сметњама у 

развоју у програм 

терапијског јахања 

састанци 

електронским 

путем 

представних 

удружења «Грива» 

Горан Лекић, 

психолог ПУ 

март 2021. 

 

јун 2021. 

- Евалуација додатне 

подршке за децу којима 

је потребна додатна 

подршка   

- Извештај 

 

састанак, дискусија 

 Тим за инклузивно 

образовање и 

представници 

пружања додатне 

подршке из ШОСО 

Урађена је 

евалуација, 

допис послат 

ШОСО «Вук 

Караџић» 

Сомбор  

30. 06. 2021.  

 

 

Јун, јул, 

август 2022. 

 

. Додатна подршка за 

децу са Мишљењем 

Интерресорне комисије 

– дефектолошки 

третмани и лични 

пратилац 

 

 

Образац за 

тражење додатне 

подршке 

 

 

 

психолог 

израђени су  и 

послати  

дописи ШОСО 

«Вук Караџић» 

у складу са 

пристиглим 

Мишљењима 

ИР комисије 

током летњег 

периода 
 

ПРОГРАМ ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА  

 

Време 

реализације 

 Активности/теме Начин 

реализације: 

Носиоци 

реализације 

 

јун, август, 

септембар 2021. 

Индивидуални 

разговори са 

родитељима 

идентификоване деце 

са сметњама у развоју 

и васпитачима у чију 

је групу дете уписано 

Индивидуални 

разговори да 

родитељима 

 

Индивидуални 

разговори са 

васпитачима 

 

психолог 
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август 2021. 

Захтеви за пружање 

додатне подршке у 

образовању деце, 

ученика и одраслих са 

сметњама у развоју у 

васпитној групи, 

односно у другој 

школи и породици 

 

попуњени обрасци 

Захтева 

психолог 

 

 

август 2021, 

2022. 

Састанак  Тимова за 

децу која полазе у 1. 

разред ОШ са 

учитељима и 

стручним 

сарадницима 

састанци психолог, васпитачи 

септембар 2021. 

током године по 

потреби 

 

 

Сагледавање стања на 

терену 

Накнадно 

идентификовање деце 

са сметњама у развоју 

разговор са 

родитељима, 

разговор са 

васпитачима, 

посете објектима и 

посматрање 

психолог, васпитачи 

 

септембар 2021. 

Формирање   базе 

података: 

-евиденциони лист за 

свако дете са 

сметњама у развоју 

-Редовно ажурирање 

базе 

 

посета објектима, 

 интервју са 

васпитачима 

 

психолог 

 

октобар 2021. 

по потреби током 

целе шк. године 

Ревизија већ 

постојећих Планова 

мера 

индивидуализације, 

који су се 

примењивали у 

прошлој школској 

години 

састанци  Тимови за израду 

Планова мера 

индивидуализације за 

свако појединачно дете 

са сметњама у развоју 
од септембра до 

децембра 2021. 

 

 

Израда Планова мера 

индивидуализације 

 

састанак 

Тимови за израду 

Планова мера 

индивидуализације за 

свако појединачно дете 

са сметњама у развоју 
током године Праћење развоја деце 

са сметњама у развоју 

посете објектима, 

скала праћења 

развоја, белешке о 

деци 

психолог, васпитач 

фебруар – април 

2021. 

Ревизија Планова састанак Тимови за израду 

Планова мера 

индивидуализације за 

свако појединачно дете 

са сметњама у развоју 

током целе 

године 

Индивидуални рад са 

родитељима 

разговор, интервју психолог 

. 

 

- током године 

 

- април 2022. 

сарадња са члановима 

Интерресорне 

комисије 

− Мишљење за децу 

са посебним  

потребама 

− Извештај о 

додатној подршци 

која је пружана 

детету 

 

психолог 

 

 

током целе 

школске године 

сарадња са школом за 

образовање деце са 

сметњама у развоју 

„Вук Караџић“ 

− додатна поршка за 

децу са 

мишљењем 

Интерресорне 

комисије 

− сарадња у изради 

Плана мера 

индивидуализациј

е 

психолог 

 

Тимови за израду 

Планова мера 

индивидуализације за 

свако појединачно дете 

са сметњама у развоју 
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Програм инклузивног образовања је реализован према планираном распореду. Током целе 

школске године су се обављали индивидуални саветодавни разговори са родитељима деце којој 

је потребна подршка у развоју. Подношени су захтеви за покретање поступака пред ИР 

комисијом за остваривање права детета из различитих области, пре свега како би деца остварила 

право на личног пратиоца, као и дефектолошку и логопедску подршку.  

 У складу са новим Основама програма израђивани су Планови мера индивидуализације за децу 

за коју је то било потренбно,  као и ревизије тих планова. Обављани су разговори са васпитачима 

и даване препоруке и сугестије за рад.  Може се уочити тенденција повећања броја деце са 

сметњама у развоју уписаних у васпитно-образовне групе.  

Састанци са представницима основних школа (стручни сарадници школе, учитељи) се планирају 

за август  месец, а ради израде плана мера транзиције у циљу што лакше адаптације детета на 

нови систем образовања.  

Од марта месеца 2022. године васпитачи у ПУ „Вера Гуцуња“ који имају уписано дете са 

сметњама у развоју са Мишљењем ИР подносе месечни извештај о реализованим активностима  

у раду са дететом, а у складу са Планом мера индивидуализације  

 

 

У току школске 2021./2022. године донето је 48  Мишљењa  Комисије за процену 

потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету. 

 

За 6 деце, од тог броја, није била потребна дефектолошка подршка, нити израда планова мера 

индивидуализације. 

 

Од укупног броја од 35 деце (број Мишљења на почетку школске године), 13 деце је 

остварило додатну деф. подршку у оквиру пружања подршке за ППП од стране ШОСО 

„Вук Караџић“, 11 деце је остварило подршку у оквиру Саветовалишта за рани развој, 

1 дете – родитељи упућени на остваривање права преко Дома здравља, 2 деце – 

родитељи су упућени на остваривање права преко  Центра за социјални рад.  

 

У објектима у граду:   32    деце,  у  12 објеката,  21    група (објекти: „Сулавер“, „Ђанић“, 

„Сунцокрет“, „Бајка“, „Невен“, „Врапчић“, „Венчић“, „Бубамара“, „Ђурђевак“,  „Петар 

Пан“, „Цврчак 2“, „Вила“); 

У објектима у селу:    16   деце,  у 10 објеката и  12  група (објекти: „Звездице“ у 

Кљајићеву,   „Сунчица“ у Бачком Моноштору, „Андреј“ у Станишићу, „Бамби“ у 

Бездану, „Цица Маца“ у Светозар Милетићу, „Лептирић“ Колут, „Лалице“ Стапар, 

„Дуга“ Гаково, „Пчелица“ Чонопља,  „Колибри“ Дорослово). 
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У складу са применом нових Основа програма – Године узлета,  израђени су планови 

мера индивидуализације. 

 

                                      

Потребе за подршком према Мишљењима ИР комисије на почетку школске године 

су биле: 

Потребе у оквиру Саветовалишта за рани развој – за 11 деце 

Потребе за логопедом – 4  деце 

Потребе за дефектологом (олигофренолог или реедукатор психомоторике) и логопедом 

– 7 деце 

Потребе за олигофренологом, соматопедом и логопедом – 1 дете 

 

Потреба за соматопедом и  логопедом – 2 деце 

 

Остварене подршке: 

Дефектолошке: 11 

Логопедске: 3 

Саветовалиште за рани развој: 11 

 

Нове потребе за подршком, у току другог полугодишта: 

Потребе у оквиру Саветовалишта за рани развој: 2 деце  

Потребе за логопедом: 3 деце 

Потребе за дефектологом (олигофренолог или соматопед) и логопедом: 2 + 1 дете на 

мађарском језику 

 

 

Бр. деце којој је одложен упис у 1. разред основне школе: 12 (за школску 2021./2022.) 

6 (за школску 2022./2023.) 

Право на личне пратиоце добило  је  14 деце, остварено је право за 8 деце. 

Право на бесплатно похађање ПУ остварило је 32 деце. 

Право на бесплатну ужину, екскурзију – 2 деце 
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Број деце са Мишљењем ИР комисије -  по годиштима: 

  годиште   број деце 

 1. 

полугодиште 

број деце 

 2. 

полугодиште 

укупно 

2014. 7  7 

2015. 13 5 18 

јануар, 

фебруар 2016. 

3 1 4 

2016. 7 4 11 

2017. 2 3 5 

2018. 3  3 

укупно 35 13 48 

 

 

 

 

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

Чланови: 

1. Александра Перовић, директор               

2. Смиља Драганов, психолог – координатор  

3. Нада Стојиљковић - педагог  

4. Даница Клипа - педагог - током 1. полугодишта 

5. Зорица Голубовић – педагог  - од 2. полугодишта        

6. Јагер Биљана, мед. сестра на превентиви - током 1. полугодишта 

7. Весна Катић, мед. сестра на превентиви           

8. Снежана Божиновић, васпитач 

9. Наташа Паскаш, васпитач              

10. Цимеша Александра, мед. сестра васпитач  

11. Гордана Бошњак, мед. сестра васпитач        

12. Снежана Старчевић Алексић – секретар            

13. Нада Ковачевић - референт уплата, ППЗ и заштите на раду    

14. Јована Вукелић– члан из реда Савета родитеља  

15. Синиша Лазић – члан из реда локалне самоуправе 
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Радна група за превенцију насиља, чији су чланови: 

1. Смиља Драганов, психолог - координатор 

2. Даница Клипа, педагог - током 1. полугодишта 

3. Зорица Голубовић, педагог - од 2. полугодишта 

4. Наташа Бабић, стручни сарадник за физичко васпитање  

5. Снежана Божиновић, васпитач 

6. Наташа Паскаш, васпитач 

7. Александра Цимеша, медицинска сестра васпитач 

8. Драгана Кемер, васпитач 

9. Славица Зинајић, васпитач 

10. Нина Лазић, васпитач 

11. Емилија Мерли, васпитач 

12. Милица Илић, васпитач 

13. Гордана Бошњак, мед. сестра васпитач 

14. Бранислава Бодрожић, васпитач 

15. Вукас Мира, васпитач 

16. Новковић Бранка, васпитач 

17. Јелена Станојевић, васпитач 

18. Оливера Ивановић, васпитач 

19. Магдалена Јагер, васпитач 

20. Драгана Кемер, васпитач 

21. Тодоровић Драгица, васпитач 

22. Ђурђевић Зорка, васпитач 

23. Љиљана Кљајић, васпитач 

 

 

Радна група за безбедност, чији су чланови: 

1. Снежана Старчевић Алексић, правник 

2. Нада Ковачевић, референт уплата, ППЗ и заштите на раду 

3. Биљана Јагер, м. сестра на прев.- током 1. полугодишта 

4. Весна Катић, м. сестра на прев. 

5. Гордана Трифковић, васпитач 

6. Татјана Илић, мед. сестра васпитач 

7. Бранко Вукелић, мајстор 

8. Весна Секис, мед. сестра васпитач 

 

 

 

 

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

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације: 

Носиоци 

реализације 

Реализовано 
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август 2021.  

 Извештај Тима за превенцију 

насиља и Тима за безбедност о 

реализованим активностима 

током школске 2020./2021, 

евалуација рада и 

План рада и  предлози за рад у 

току следеће школске године 

 

 

 

     састанак 

 

 

Координатори 

Тимова 

и чланови 

  25. 08. 2021. 

 

током 

школске 

године, 

према 

потреби 

 

 

 

Интервентне активности 

      

 

 

    Састанак, 

поступање по 

процедурама 

 

 

 

Чланови тима 

28. 09. 2021. 

 

01. 10. 2021. 

 

05. 11. 2021. 

 

30. 11. 2021. 

 

02. 12. 2021. 

 

24. 01. 2022. 

 

27. 05. 2022. 

 

У току ове школске године, Тим за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања је био више ангажован у решавању различитих проблем ситуација, тако да је 

акценат био на интервентним активностима. Директор предшколске установе је редовно 

обавештаван, подношени су извештаји, односно поступало се у складу са законским 

процедурама, као и препорукама просветних саветница Школске управе Сомбор. 

У току године остваривана је и сарадња са Центром за социјални рад путем службених дописа. 

 

Радна група за превенцију насиља 

 

Време 

реализације 

Активности/Теме Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Реализовано 

Јануар 2022. 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 

Сачињени 

извештаји у 

писменој 

форми 
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мај  2022.  -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 

август 2022. 

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 Активности су 

праћене 

приликом 

обиласка 

васпитно-

образовних 

група од стране 

стручних 

сарадника, 

васпитачима су 

даване 

препоруке и 

сугестије за рад 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА БЕЗБЕДНОСТ  

У току школске 2021/2022. године одржано је 4 састанака Тима за безбедност. Дневне 

тачке и теме састанака су биле следеће: 

- План рада Тима за безбедност за шк. 2021/22. годину,       

 - Израда плана обилазака објеката у току првог и другог  полугодишта ради процене 

нивоа безбедности, 

 - Извештаји  о реализованим обиласцима објеката када 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.2022/2023. годину. 

 

Сагледано је стање безбедности у свим објектима у граду пре почетка школске године. 

У току првог и  другог полугодишта, према направљеном распореду обилазака 

објеката, вршена је процена нивоа безбедности. Сваки члан тима имао је одређене 

задатке. 

Услови у објектима у потпуности су одговарали хигијенским захтевима и постављен је 

висок критеријум у примени принципа опште и личне хигијене као и санитарних 

принципа. 
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Meре које су реализоване у циљу повећања безбедности објеката: 

                             

Кречење објеката и зидарски радови у вртићима „Вишњица“, „Јагодица“, „Рода“, 

„Колибри“, „Лалице“, „Пчелица“, канцеларија управе. 

Уградња нових клима уређаја у вртићима „Бубамара“ 2х, „Сунцокрет“ 2х, „Невен“ 2х,  

„Бајка“, „Чигра“, „Врапчић“ – јаслице. 

 

- вртић „Пчелица“ - уграђена врата која су била потребна на улазу у кухињу; 

- вртић „Пужић“ - постављени комарници за кухињу и трпезарију; 

- вртић „Звездице“ - постављени комарници у вешерају и кухињи; 

- вртић „Воћкице“ – постављен  комарник на прозор од кухиње; 

- вртић „Пчелица“ – реновирана кухиња: уграђени  нови елементи, купљен шпорет; 

- вртић „Лалице“ – посечене суве гране и стабла у дворишту; 

- вртић „Вишњица“ – посечене суве гране од стабла у дворишту. 

 

 

* У септембру 2021. год. су сва новоуписана деца и сва деца која прелазе из млађе у 

старију јаслену групу и деца која прелазе из јаслица у обданиште,а која већ бораве у 

ПУ, била у обавези да донесу нове лекарске потврде за упис  којима је обухваћен 

вакцинални статус деце. Остала деца, односно деца узраста средње обданишне групе, 

старије обданишне и припремно предшколске групе, која до септембра нису долазила 

у вртић, обављала су пријем у складу са важећом процедуром поновног доласка детета 

након дужег одсуства – с потврдом за колектив (да је дете здраво)  која није старија од 

7 дана, од надлежног педијатра, које су родитељи доставили на дан поласка у вртић.  

*У новембру 2021. год. су сви радници  добили радну обућу. 

 

*У месецу јулу 2022. год. извршен је сервис клима уређаја у објектима на Селенчи. 

У току шк. 2021/22. године у вртићима се десило 14 повреда код деце. 

У првом полугодишту шк. 2021/2022. године било је 5 повреда у вртићима: 

„Венчић“, „Вила“, „Чуперак“,  „Маслачак“ и „Звездице“. 

Од тога на дворишту се десила 1 повреда, у радним собама 4 повреде. Две повреда је 

захтевало  лекарску интервенцију: стрип фластер у пределу главе, изнад обрве и 

болничко испитивање због ударца у главу и сумње на потрес мозга.  

 

У другом полугодишту је било 9 повреда у вртићима: по једна повреда у вртићима 

„Бубамара“, „Звездице“, „Вила“,“Венчић“, „Лалице“ , две повреде у вртићу „Цврчак 2“ 

и две повреде које су се десиле у току летњег периода, једно дете из вртића 

„Ђурђевак“, друго дете из вртића „Сунце“.   

Од тога на дворишту се десило 7 повреда, а у радним собама 2 повреде код деце.  

Четири повреда је захтевало лекарску интервенцију: једна повреда са стрип фластером 

на глави, један шав на бради, један шав на глави и једна лонгета, а потом гипс на ногу 

због сломљене кости у стопалу.  

 

У нашој установи од септембра 2021. год. до сада, код запослених је потврђено 48 

случајева инфекције вирусом Ковид 19 и 14 случајева инфекције вирусом Ковид 19 

код деце, од којих је први случај код деце потврђен 14.09.2021. године. Обавештен је 

локални Кризни штаб и Школска управа града Сомбора.  

Укупно од почетка пандемије до сада је потврђено 76 случајева инфекције вирусом 

Ковид 19 код запослених и 14 случајева код деце. 

У сарадњи са надлежним епидемиологом добијене инструкције о поступању у случају 

потврде Ковид 19 инфекције код деце, односно о мерама и дужини трајања карантина 
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у кућним условима за децу из групе у којој су пријаљени потврђени случајеви.  

 

Чланови Тима за безбедност:  Весна Катић, Биљана Јагер, Антонина Влаисављевић, 

Пашкуљевић Биљана, Секис Весна, Гордана Трифковић, Татјана Илић, Вукелић Бранко 

и Ковачевић Нада до маја 2022. год. 

 

Радна група  за безбедност 

 

Време 

реализације    

Активности 

/Теме   

Начин 

реализације   

Носиоци 

реализације 

 

Реализовано 

септембар 2021. Израда плана 

обилазака 

објеката у току 

првог 

полугодишта 

ради процене 

нивоа 

безбедности 

састанак чланови Тима за 

безбедност 

09.09.2021. 

децембар 2021. Извештај о 

реализованим 

обиласцима 

објеката и 

предузетим 

мерама у циљу 

повећања 

безбедности 

објеката 

предшколске 

установе 

састанак чланови Тима за 

безбедност 

23.12.2021. 

фебруар 2022. Израда плана 

обилазака 

објеката у току 

другог 

полугодишта 

ради процене 

нивоа 

безбедности 

састанак чланови Тима за 

безбедност 

17.03.2022. 

мај 2022. Извештај о 

реализованим 

активностима у 

току целе 

школске године 

и план за 

следећу 

школску годину 

састанак чланови Тима за 

безбедност 

03.06.2022. 

током целе 

школске године 

Процена 

безбедности 

простора у коме 

деца бораве,на 

обилазак 

објеката 

предшколске 

установе 

чланови Тима за 

безбедност 
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основу увида у 

стање и 

мишљења 

васпитача и 

родитеља 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА  РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ: 

У  августу месецу  2021 год.направљен је  план самовредновања  и  план рада 

Тима за самовредновање у шк.2021/22. год  у односу на извештај самовредновања из 

предходне школске  године.  Извршили смо избор  кључне области и одредили  подручја 

вредновања. Приликом избора  руководили смо се новим Правилником о стандардима 

квалитета рада установе“  од 02 .08.2018. .и  одабрали   област квалитета  3  

„ПРОФЕСИОНАЛНА   ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА“, која се први пут појављује и до сада 

је нисмо самовредновали.  

  Члановима Тима, васпитачима и мед. сестрама васпитачима , родитељима и 

представнику локалне самоуправе,  координатор Тима  је  презентовао  план 

самовредновања за ову школску годину, који се састоји из – планираних активности, 

времена  реализације, ко су  носиоци активности , критеријуми успеха, евалуација у 

односу на област квалитета 3 „ ПРОФЕСИОНАЛНА   ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА“ 

Тим за самовредновање  има 13 чланова из свих структура предвиђених 

Правилником о стандардима квалитета рада установе. 

Тим за самовредновање  је поделио задужења  и одредио динамику реализације  према 

плану,  који је и реализован а чинио је следеће активности: 

- анализа стандарда квалитета „ПРОФЕСИОНАЛНА   ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА (август 

месец) 

 -израда инструментa  за вредновање квалитета наведене области (јануар  месец)  

- Спровођење самовредновања у Установи у оквиру одабраног узорка  ( фебруар месец) 

- Обрада и анализа   прикупљених података  самовредновања (март месец) 

- Израда извештаја о спроведеном самовредновању  (јун месец) 

 

У   децембру месецу смо започели рад на инсрументима за самовредновање  а у 

јануару  месецу , урађен је  један за васпитаче и мед.сестре васпитаче      који се односио  

на процену постојећег стања  у оквиру изабране области квалитета. 

Самовредновали смо се у оквиру свих стандарда квалитета из области 3  

„ПРОФЕСИОНАЛНА   ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА“  а то су следећи: 

3.1. Установа подстиче професионалну комуникациjу. 

3.2. У установи се негуjе клима поверења и заjедништва 

 3.3. У установи се развиjа култура самовредновања 

3.4. Установа jе место континуираних промена, учења и развоjа.  

3.5. Установа заступа професионално jавно деловање и активизам у заjедници. 

На  основу анализе добијeне  упитником  и у односу на узорак од 111 попуњених 

упитника од стране васпитача и мед.сестара сви стандарди и индикатори су  видљиви у 

нашој установи у односу на проценат који није мањи од 70 %  присутности за све 

стандарде и показатеље. 

На  основу анализе упитника  и добијених  процена  уочили смо  следеће СНАГЕ   

и висок  ниво  остварености у тврдњама:  

Висок ниво остварености је реализован код следећих тврдњи: 

- Новопридошлом особљу пружа се подршка у раду и прилагођавању на нову средину 

- Стручни сарадник и васпитач континуираним заjедничким радом унапређуjу 

васпитно-образовни процес. 
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- Запослени преиспитуjу своjе компетенциjе у односу на улоге и одговорности 

професиjе. 

- Установа jе место заjедничког учења са колегама, критичког преиспитивања и 

вредновања праксе вртића коjи се одвиjаjу у планирано време. 

- Запослени су ангажовани на промоциjи вртића у складу са принципима професиjе како 

би допринели њеноj видљивости у заjедници. 

На  основу анализе упитника  и добијених  процена  уочили смо  следеће  СЛАБОСТИ     

нешто нижи  ниво  остварености у тврдњама:  

 

Нижи   ниво остварености је реализован код следеће  тврдње:  

-Запослени остваруjу сарадњу са различитим установама (културним, образовним, 

спортским…) у циљу остваривања програма. 

- У развиjању и остваривању визиjе развоjа установе уважаваjу се перспективе свих 

учесника. 

- У установи се примењуjу одговараjући начини праћења и вредновања коjи доприносе 

бољем разумевању и развиjању праксе. 

- Планирање и реализациjа стручног усавршавања остваруjе се на основу анализе 

потреба запослених, установе и савремених токова образовног система. 

- Установа сарађуjе са основним школама на нивоу вртића/групе у циљу остваривања 

континуитета дечjих искустава. 

Неке  од наведених слабости, које су истакнуте у смислу сарадње са  различитим 

установама (културним, образовним, спортским…)  које су до сада биле изузетно 

видљиве у нашој установи, традиционално смо имали богату сарадњу  са свим 

наведеним установама, сада  су мере заштите и безбедности које су биле на снази 

оправдано онамогућиле посете. Организовале су се посете али нису биле масовне и 

честе , како је било до сада него  ређе и у мањим групама. Разлог за нешто нижу процену  

условљене  су поштовањем прописаних  епидемиолошких мера . Ово можемо да 

проценимо као тренутну, ограничену  слабост која се , већ од аплила месеца ове школсе 

године,  знатно поправила смиривањем епидемиолошке стуације. 

Анализирали смо сваки стандард и индикатор  и дошли до предлога мера за 

унапређивање и донели  закључак  да приликом креирања инструмената за процену је 

потребно водити  рачуна о обезбеђивању доказа из  више  извора да би добили 

објективнију слику стања у области која се испитује. 

 

 

Предлог мера за унапређивање: 

-  Фокусирати се  на консултовање са децом  око : 

• поштовања норми које се односе на права и одговорности (  о чему ти одлучујеш 

? ко одлучује шта ће да се ради у вртићу?  да ли имате правила у групи? шта се 

дешава када се правила не поштују? 

• Сарадње  и размене искустава на нивоу објекта (да ли се играте са децом других 

група? Са ким се играте у дворишту вртића? Где никада не идете? Зашто?  ) 

• Развијања  и остваривања  визије развоја установе ( да ли те је неко питао какав 

би вртић желео? Да ли си некад цртао вртић какав би желео?...) 

• Праћења остваривања програма и праћења учења и развоја сваког детета ( да ли 

те васпитачица пита шта би волео да радиш а шта не? Да ли онда можеш то да 

радиш или мораш да радиш оно што васпитачица каже? Да ли можеш сам да 

кажеш васпитачици шта би волео да радиш ?..) 

-Радити на информисању  родитеља  о свим важним питањима и различитим аспектима  

живота и рада вртића; 

- Наставити са опремањем дигиталним технологијама у сарадљи са Министарством и 
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локалном заједницом; 

-Радити на интерним правилима  комуникације – у односу  на коришћење вибер групе 

и друштвених мрежа у односу на запослене и родитеље; 

-Унапредити рад у односу на принципе тимског рада, хоризонталне размене на нивоу 

групе, вртиће, установе и ван установе 

-Анализирати могућности  ресурса у локалној заједници као места за учење и 

истраживање деце и тиме их у већој мери користити; 

-Разрадити процес менторства у складу са новим правилником који се очекује и  

формирати актив ментора и приправника, који смо раније имали, и тиме радити на 

структурирању плана  пружања подршке  новопридошлим особама у наш вртић; 

-Наставити са иницијативом подржавања практичара да учествују на трибинама и 

стручним скуповима  уз израду критеријума за избор радова  који ће бити представљени 

на стручном скупу; 

Самовредновањем овог стандарда смо добили значајне податке где су нам јаке стране а 

где слабе . Важно је одржати постојеће стање  где имамо висок ниво остварености а 

посебно  на чему треба даље радити , где нам је ниво остварености нижи. У наредном 

периоду морамо се бавити се предлогом мера за унапређивање и  израдом  акционог 

плана. 

Предлог  за наредну  школску годину   је самовредновање  свих области квалитета: 

Област 1: Васпитно-образовни рад  

Област 2:Подршка деци н породици 

Област 3:Професионална заједница учења 

Област 4:Управљање и организација 

То нам следи по Правилнику а и важно ће нам бити јер нам следи израда новог 

Развојног плана. Радићемо на повезивању и кординацији Тимова  и то Тима за 

обезбеђивање квалитета рада,  Тима за инклузивно образовање, Тима за професионални 

развој, Тима за самовредновање и астручног актива за развојно  планирање. 

 

Детаљни резултати упитника су у документацији Тима за самовредновање. 

 

 
 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА   ПРОГРАМА  УВОЂЕЊА  У ПОСАО  МЕНТОР  - 

ПРИПРАВНИК 

 

         

         Васпитаче  и мед.сестре –васпитаче смо уводили у посао у складу са Новим 

основама програма - Године узлета. 

Разрађивали смо  приступе -  како да укључимо нове чланове колектива: 

- Припремили смо флајере, у форми кратког текста,  који смо понудили новим 

члановима  да би разумели  каквим променама наша заједница тежи. 

- Разговарали смо  са новим чланом колектива о томе која нова знања су потребна да 

стекну  и шта треба да истражују да би се ускладили  са начином рада у вртићу –

литература, правилници... 
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- Одређен је ментор,  искусни члана колектива  и омогућено је  да кроз менторство дели 

своја искуства са новим колегом,  

- Стручни  сарадници су  користили и  неформалне ситуације да са новим члановима 

колектива поделе размишљања и како они виде промену која се гради . 

 У  току  шк. године 2021/22 савладало је програм увођења у посао 22 

приправника:    од тога  16 васпитача и   6 мед. сестара –васпитача а 7 васпитача и мед. 

сестара стекло лиценцу.  

 

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 

01.Станислава Јоцић   

  

Скупштина јединице локалне самоуправе 

02.Јелена Стакић  Скупштина јединице локалне самоуправе 

03. Синиша Лазић Скупштина јединице локалне самоуправе 

04.Александра Цимеша Васпитно-образовно веће 

05.Весна Мазињанин Васпитно-образовно веће 

06.Милан Кулић Васпитно-образовно веће 

07.Срђан Голубовић Савет родитеља 

08.Марија Тривунчић Савет родитеља 

09. Станислава Грудић Савет родитеља 

 

 

Програм рада управног  одбора  

 

 

Време 

реализације 
Активности/теме , садржаји 

Начин 

реализаци

је: 

Носиоци 

реализације и 

сарадници 
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13.09.2021. 

Прва седница Упавног одбора са дневним редом:  

- Усвајање записника са претходне седнице 

- Избог председника и заменика председника 

Управног одбора; 

 -Усвајање Извештај директора о раду за шк.  

2020/21. г; 

-Усвајање Извештаја о остваривању Годишњег 

плана рада за шк. 2020/21. 

-Усвајање Извештаја о остваривању Развојног 

плана на годишњем нивоу; 

-Усвајање Извештаја о самовредновању рада 

установе 

-Усвајање Извештаја о остваривању Плана 

стручног усавршавања; 

-Доношење Годишњег плана рада за шк 2021/22. 

- Доношење Предшколског програма; 

- Усвајање  Извештаја о финансијским 

показатељима уз Годишњег извештај о раду 

установе за шк 2020/21 годину; 

- Инфорамација о ребалансу и преструктурирању 

средстава у Финансијском плану за 2021; 

- разно 

доношењем  

одлука 

-директор 

-секретар 

- шеф рачуноводства 

-педагог 

           -психолог 
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21.01.2022. 

Друга седница Управног одбора електронским 

путем са дневним редом:  

- Усвајање Предлога Плана јавних набавки за 2022. 

годину;  

- Доношење Финансијког плана за 2022.годину;  

-Давање сагласности на Правилник о начину 

евидентирања, класификовања, архивирања и 

чувања архивске грађе и документарног материјала 

у Предшколској установи „Вера Гуцуња“ Сомбор 

доношењем 

олука 

- директор  

-секретар  
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23.02.2022. 

Трећа седница Управног одбора са дневним редом:  

- Усвајање Извештаја о раду Предшколске установе 

„Вера Гуцуња“ за 2021. годину 

- Усвајање Извештаја о попису финансијске и 

нефинансијске имовине; 

- Усвајање Извештаја о расходу основних 

средстава и ситног инвентара 

- Усвајање Извештаја о финансијском пословању за 

период од 01.01- 31.12.2021. 

- Разно 

доношењем  

одлука 

-директор 

-секретар 

- шеф рачуноводства 

-педагог 

           -психолог 
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20.06.2022. 

Четврта седница Управног одбора електонским 

путем са дневним редом: 

- Доношење Одлука о изменама и допунама 

Статута Предшколске установе „Вера Гуцуња“ 

Сомбор 

доношењем  

одлука 

- директор  

-секретар 
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05.07.2022. 

Пета седница Управног одбора електронским 

путем са дневним редом: 

- Давање сагласности на Правнилник о првим 

изменама и допунама Правилника о организацији и 

систематизацији послова у Предшколској установи 

„Вера Гуцуња“ Сомбор 

доношењем  

одлука 

- директор  

-секретар 
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18.07.2022. 

Шеста седница Управног одбора, са дневним 

редом:  

- Поништај конкурса бр.01-168/22. од 11.05.2022., 

расписан ради пријема у радни однос Сарадника за 

исхрану- нутриционисте и стављања ван снаге 

решења о избору кандидата по расписаном 

конкурсу 

доношењем  

одлука 
- 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:  Јелена Стакић 

Број телефона: 066/036-

007 
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    САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ  

11.1 .САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

 

Реализација  рада Савета родитеља  

  
Време 

реализаци

је 

Активности/теме 
Начин 

реализа

ције: 

Носиоци 

реализациј

е 

 

реализације 

 

 

 

септембар 

2021. 

-Конституисање Савета родитеља 

-Избор представника Савета родитеља у 

општински савет 

 - Извештај о раду установе за 2020./2021. 

- Разматрање Годишњег плана рада 

установе  за шк.2021./2022. 

 

 

 

 

излагање 

 

 

 

 

стручна служба 

 

 

 

09.09.2021. 

октобар 

  

2021. 

  

-Организација колективне исхране деце у 

предшколскиј установи 

 

презентац

ија 

 

нутрициониста 

 

 15.10.2021. 

 

 

март 

2022. 

. 

 

- Давање  сагласности  на програм  

организовања једнодневних излета 

    

 

 

излагање 

 

 

Тим за  излете 

 

 

      

      24.03.2022. 

 

мај 2022. 

-Извештај о реализацији излета у 

школској 2019/20. год. 

- Анализа рада савета родитеља: 

предлози за следећу годину 

 

излагање стручна служба 

чланови савета 

родитеља 

Није реализовано 

јер деца нису 

ишла на излет 

 

САРАДЊА СА ШКОЛОМ 

 

Сарадња са школом у школској 2021/2022. години одвијала се у измењеном облику с 

обзиром на мере које су донете од стране Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја. С обзиром на мере које су се односиле на одвијање васпитно образовног рада у 
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предшколским установама и  школама, а односе се на немогућност непосредног 

контакта између деце различитих разреда/васпитних група нису реализоване све 

планиране активности. 

Сарадња са школом оставривала  се континуирано у циљу креаирања плана мера 

транзиције за децу којој је потребна додатна подршка у развоју. Реализовани су 

састанци и размена искустава и информација између стручне службе и васпитача са 

школом са циљем да се обезбеди што лакши полазак детета у школу.  

 

 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације: 

Носиоци 

реализаци

је 

Реализовано 

октобар  2021. Обележавање „Дечје 

недеље“ 

дружење и 

заједничке игре 

учитељи, 

васпитачи и 

деца 

 Обележена је у вртићима 

који су у просторијама ОШ 

„Лептирић“, „Чуперак“ , 

„“„Воћкице“, „Вила“, 

„Дуга“ 

 

 

 

 

 

 

 

децембар 

2021. 

Новогодишња 

прослава 

радионице учитељи, 

васпитачи и 

деца 

Обележена је у вртићима 

који су у просторијама ОШ 

„Лептирић“, „Чуперак“ , 

„“„Воћкице“, „Вила“, 

„Дуга“ 

јануар  2022. Школска слава приредба васпитачи и 

деца 

На нивоу установе  у 

вртићу „Маслачак“,  

27.01.2022. 

 

 

Током другог 

полугодишта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обилазак школе и 

присуство на часу 

игра, дружење  учитељи, 

васпитачи и 

деца 

Према договору са школама 

у периоду од априла до јуна 

 

 

Активности планиране Годишњим планом 2021/2022. у првом полугодишту у циљу 

сарадње са школом нису реализоване због тренутне епидемиолошке ситуације у Србији 

. 
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ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

 ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА    
Садржај Област 

усаврша
вања 

Начин 
реализације 

Ниво Време 
реализа

ције. 

Реализат

ор 

 

 

Реализација 

«Научи, победи страх и 

адекватно укажи прву 

помоћ када је детету 

неопходна – превенција 

повреде главе, 

екстемитета и вратног 

дела кичма код деце и 

прва помоћ код 

епилептичних напада и 

гушења» 

здравтсвен

о 

превентивн

а  

Предавање у 

установ

и 

Август  

2021 

Савет за 

удружење 

медицинс

ких 

сестара 

 

26.08.2021.Сомбор 

Примери добре праксе  

Више 

области 

стручни 

сусрети  

стручних  

сарадника 

ван 

установе 

октобар 

2021. 

 

Удружењ

е 

стручних 

сарадника 

и 

сарадника 

ПУ 

Србије 

 

10.04.-13.04.2022. 

В.Бања 

Примери добре праксе  

Више 

области 

Стручни 

сусрети 

„Васпитачи – 

васпитачима“ 

ван 

установе 

новембар, 

2021. 

 

Савез 

Удружењ

а 

васпитача 

ПУ 

Србије 

2.12.-5.12.2021. Тара 

14.04-17.04.2022. 

В.Бања 

02.06- 05.06.2022. 

Тара 

 

 

 

 

 

 

-Размена  примера добре  

праксе 

Више 

области 

Стручни 

сусрети 

мед.сестара 

предшколски

х установам 

Србије 

 

ван 

установе 

 

октобар, 

2021. 

 

 

савез 

удружења 

мед.сеста

ра ПУ 

Србије 

25.11.-28.11.2021 

Соко бања 

26.05.-29.05.2022. 

В. Бања 

Размена  примера добре  

праксе 

Више 

области 

Стручни 

сусретииз 

области 

превентивно 

здравствене 

заштите 

 

ван 

установе 

 

октобар, 

2021. 

 

 

савез 

удружења 

мед.сеста

ра ПУ 

Србије 

 

4.11.-6.11.2021 

Вршац 

9.06.-11.06.2022. 

В.Бања 

 

 

-Учестововали смо са радом „ Укључивање родитеља и локалне  заједнице  у покретању 
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пројекта Лалице за бананице“ , васпитача Мирјане Лончар и Наташе Абић  на Стручној  

конференцији васпитача у периоду од 14.04. до 17.04.2022. у Врњачкој Бањи. 

 

- РАДОВИ: 

 

1. Врњачка Бања – Стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа 

Србије 

Грађење заједничке праксе у вртићу – Пројекат „Крпењача“ 

аутори: др Наташа Бабић – стручни сарадник за физички васпитање 

              Снежана Терзин – васпитач 

               Слађана Мирић – васпитач 

2. Тара – Сусретање васпитача Тара 2022 – Непосредан рад са децом кроз један дан у 

вртићу 

Игре путовања – Један дан у вртићу млађе и старије узрасне групе 

аутори: др Наташа Бабић – стручни сарадник за физички васпитање 

              Милица Илић – васпитач 

              Александра Челаревић – васпитач 

3. Тара – Сусретање васпитача Тара 2022 – Непосредан рад са децом кроз један дан у 

вртићу 

Сусретање деце током једног дана у вртићу – пројекат „То је моја кркењача“ 

аутори: др Наташа Бабић – стручни сарадник за физички васпитање 

              Снежана Терзин – васпитач 

              Слађана Мирић – васпитач 

 

 

 

 

 

ПРЕВЕНТИВНО – ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

 

Превентивно – здравствена заштита и васпитни рад са децом одвијао се по плану и 

програму за школску 2021/2022. год. У реализацији програма учествовало је и 

здравствено и васпитно особље уз помоћ свих осталих служби. 

Програм рада био је специфичан у односу на јаслице, обданиште и припремно 

предшколски програм. За почетак школске године израђен је годишњи план рада 

установе у контексту епидемиолошке ситуације у вези са COVID – 19, а као такав 

годишњи план je садржao моделе функционисања установе у пуном капацитеу, у 

ограниченом капацитету и прекид остваривања непосредног рада са децом у одређеном 

временском периоду. У складу са тим моделима израђен је програм превентивно – 

здравствене заштите.  

За реализацију ових циљева било је неопходно спровести:  

     1. Опште мере за очување и унапређење здравља;  

     2. Систематско праћење раста, развоја и здравља деце; 

     3. Mере правовременог спречавања и раног откривања поремећаја и болести; 

     4. Здравствено – васпитни рад; 

   5. Заштита здравља и безбедности деце, родитеља и запослених. 

 

Васпитно образовни рад и боравак деце организован је према инструкцијама 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, које су имале измене у 
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зависности од епидемиолошке ситуације. Сви запослени и родитељи деце су били 

обавештени о изменама и препорукама за превенцију и трансмисију SARS – CoV – 2 у 

предшколским установама.  

 

Запосленима су подељена средства за личну заштиту ( маске, рукавице,) и средства за 

дезинфекцију руку и били су у обавези да их користе, а приликом обилазака објекта у 

граду и насељеним местима је констатовано да су се  редовно спроводиле све 

превентивне мере и користила прописана средства и опрема за личну заштиту на раду.  

 

Према плану и програму вршени су редовни обиласци објеката у насељеним местима 

где је сагледано стање безбедности, контрола хигијенско – епидемиолошких услова 

,здравствено стање деце и потребе приручних апотека и кухињског инвентара. 

Такође су се са истим циљем месечно обилазили објекти у граду од стране медицинских 

сестара на превентиви и нутриционисте, по потреби чешће. 

                 У току септембра и октобра месеца извршена је прва контрола свих објеката 

у граду и насељеним местима.  Постављен је висок критеријум у примени принципа 

опште и личне хигијене као и санитарних принципа. Услови у објектима у потпуности 

су одговарали хигијенским захтевима и сви објекти су били спремни за почетак нове 

школске године.  

Обављен је разговор са техничким особљем да поштују радне обавезе, радно време и 

месечна требовања по нормативу.       

Преконтролисано је стање приручних апотека , уклоњена средства којима је истекао рок 

и допуњено са новим материјалом. 

Распоред дневних активности и режим рада планиран је према узрасту деце. 

Свакодневно је вршена контрола здравственог стања деце путем обилазака васпитних 

група и сарадњом са васпитачима и сарадницима, са главним васпитачима је договорено 

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 којима су упознати родитељи. 

              У циљу збрињавања деце на адекватан начин, која имају здравствене проблеме, 

а бораве у нашој установи ( алергије на одређену врсту хране или неке друге алергене и 

астма, фебрилне конвулзије, епилепсија, хронични бронхитис,  дијабетес, 

хипогликемија, декстрокардија) превентивно – здравствена служба је сарађивала са 

родитељима, стручним институцијама,  нутриционистом , васпитачима и сарадницима. 

 Вођена је евиденција о узроку одсуствовања деце и увид у здравствену и 

епидемиолошку ситуацију у вртићу.  

Уколико су се у току боравка деце у групи приметили неки симптоми болести код 

поједине деце – респираторне, цревне инфекције, повишена температура и сл. или се 

сумњало на почетак болести (умор, губитак апетита), родитељ се позивао и долазио по 

дете, које је остајало код куће док не оздрави. Дете се враћало у колектив са потврдом 

педијатра да је здраво.  

Најчешћи узроци одсуствовања деце због болести били су: инфекције горњих 

дисајних путева – највећи проценат болесне деце  и болести органа за варење – 

стомачне тегобе, којих је ове школске године било више у односу на претходну 

годину, поготово код деце јасленог узраста. Инфективне болести Varicellae и 

Scarlatinae јављале су се спорадично у свим вртићима и то у малом броју, а у oдносу на 

прошлу школску годину доста мањи проценат  деце оболеле од Varicellae је у 

забавишту.  

Изостанци деце због одређених болести су, у односу на укупан број болесне деце, 

процентуално су приказани у табели која следи :  
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Болести Јаслице Обданиште Забавиште  

1. Инфективне болести: 

Varicella 1,72 % 7,72  % 0,24 % 

Scarlatina 0,23 % 1,43 % / 

2. Болести респираторног 

система: 

Горњи дисајни путеви 65,9 % 68,08 % 76,57 % 

Доњи дисајни путеви 1,72 % 3,34 % 5,44 % 

3. Болести органа за 

варење – стомачне тегобе 

22,97 % 8,9 % 10,18 % 

4. Otitis media 4,13 % 4,03 % 1,89 % 

5. Conjuctivitis 2,07 % 0,79 % 0,36 % 

6. Алергија / 0,59 % 1,18 % 

7. Педикулоза / 0,59 % 0,59 % 

8. Повреде / 0,49 % 0,47 % 

9. Остале болести 1,26 % 4,08 % 3,08 % 

 

Проценат болесне деце у 

односу на број уписане деце 

 

 

35% 

 

16% 

 

21% 

На основу броја изостанака деце због болести у току протекле школске године било је 

19 % болесне деце од укупног броја уписане деце.  

 

 У току шк. 2021/22. године у вртићима се десило 14 повреда код деце. 

 

 У септембру су сва новоуписана деца и сва деца која прелазе из млађе у старију 

јаслену групу и деца која прелазе из јаслица у обданиште,а која већ бораве у ПУ, била 

у обавези да донесу нове лекарске потврде за упис  којима је обухваћен вакцинални 

статус деце. Остала деца, односно деца узраста средње обданишне групе, старије 

обданишне и припремно предшколске групе, која до септембра нису долазила у вртић, 

обављала су пријем у складу са важећом процедуром поновног доласка детета након 

дужег одсуства – с потврдом за колектив (да је дете здраво)  која није старија од 7 

дана, од надлежног педијатра, које су родитељи доставили на дан поласка у вртић.  

       Отворен је здравствени картон за свако дете целодневног боравка у сарадњи са 

васпитачима и родитељима. 

        

           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 145 брисева са руку, 

радне одеће, посуђа и радних површина. Од тога у вртићима у граду 52 бриcа, у 

вртићима у насељеним местима 60 брисева и у централној кухињи 33 бриса. Од укупног 

броја брисева 7 налаза не одговара хигијенским захтевима због повећаног броја 

бактерија, што указује на висок ниво опште и личне хигијене. 

 

     Санитарни здравствени преглед радника вршио се на шест месеци и то: радници 

на пословима исхране (радници у централној кухињи и сервирке), васпитачи, 

медицинске сестре – васпитачи, медицинске сестре на ПЗЗ, промотери, 

магационер,нутрициониста, вешерке и разносач хране. Здравствени преглед обухватао 
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је бактериолошки преглед бриса ждрела и носа  на Staphylococcus aureus и 

бактериолошки преглед столице на салмонеле и шигеле и цревне протозое. 

Санитарни здравствени прегледи обављени су 01.11.2021. и 09.05.2022. године. 

Здравствени  прегледи обухватају 126 радника,  од тога је 7 радника имало позитиван 

налаз бактериолошког бриса носа на Staphylococcus aureus. Радници су добили забрану 

обављања послова од стране санитарне инспекције све до добијања негативног налаза. 

Контролни преглед ових лица се вршио после дводневне терапије, узастопном 

дводневном контролом бриса носа. 

 

Фирма „Орис“ вршила је редовну дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију 

објеката: 

- насељена места 16. – 18. август 2021. год. и 11. – 13. јануар 2022. год. 

- град  14. - 18. август 2021. год. и 15. и 22. јануар 2022. год. 

 Записници о извршеном ДДД били су истакнути на видно место у свим објектима. 

          Ванредна дезинсекција вршена је: 

25.08.2021. у објекту „Пчелица“, 

07.09.2021. у објекту „Пинокио“,  

30.04.2022. објекти на Селенчи и централна кухиња, 

10.06.2022. у објекту „Пужић“, 

10.06.2022. у кухињи Венац.  

Ванредна дератизација вршена је: 

29.09.2021. у објекту „Цврчак“,  

06.10.2021. у објекту „Сунце“,  

12.11.2021. у централној кухињи,  

18.11.2021. у централној кухињи,  

20.05.2022. у објекту „Лалице“,  

12.07.2022. у канцеларијама „Маслачак“. 

 

Извршен је хемијски третман крпеља у  објектима у граду и насељеним местима 10. - 

15.05.2022.године од стране ДОО „ Орис“.  

Извршена је ванредна дератизација објеката у којима је било потребно од стране фирме 

„Орис“ у сарадњи са  ДОО „Циклонизација“ Нови Сад 18.10.2021. године. 

Републичка санитарна инспекција у току шк. 2021/22. године није вршила хигијенско 

– санитарни надзор у вртићима у граду и насељеним местима. 

 

Систематски преглед деце предшколског узраста пред упис у први разред ОШ 

организовао је Дом здравља "Др Ђорђе Лазић", диспанзер за предшколску децу од 28.02. 

- 29.04.2022. године. 

Била су обухваћена деца рођена 2015. године  и 2016. године до 01.03.2016. године. 

Систематски стоматолошки преглед деце јасленог узраста од 24 месеца до 36 

месеци, рађен је  у периоду од 25. до 29.10.2021. године. Број прегледане деце је 48, од 

тога број деце са циркуларним каријесом је 1. 

 

У оквиру сталне стоматолошке превентивне заштите деце предшколског узраста, 

стоматолози Дома здравља "Др Ђорђе Лазић" Сомбор, у периоду од марта до маја 2022. 

године, посетили су припремне предшколске групе.  

     Циљ посете била је припрема деце за систематски стоматолошки преглед у зубној 

ординацији, као обавезни стоматолошки преглед пре уписа ове деце у први разред. 

 

     Сарадња са родитељима реализовала се кроз индивидуалне контакте, едукативне 

паное, путем онлајн канала комуникације. 

      Актуелне теме едукативних паноа у току ове године биле су : ,,Како преболети 
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полазак у вртић,,; ,,Јесењи вируси,,; „Дијареја код деце“; ,,Правилно прање руку,,; 

,,Шарлах ,,; ,, Кашаљ,,; ,,Уједи инсеката,, и ,, Златна правила боравка на сунцу,,, 

„Пеленски осип“, „У  памуку лепше и угодније“. Родитељи су такође били обавештени 

о свему што је било битно за здравље њихове деце. 

               

               Излети припремних предшколских група ове године нису реализовни. 

  

         На свим манифестацијама где су учествовала деца била је присутна и медицинска 

сестра на ПЗЗ 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;    

     - лекарске потврде и извештаји; 

     - свеска евиденције телесне тежине и телесне висине деце; 

     - свеска рада превентивно – здравствене службе; 

     - дневник рада (свакодневне белешке) ; 

     - свеска о раду у условима пандемије вируса Covid – 19 – свакодневна евиденција о 

бројном стању запослених и деце која не бораве у предшколској установи, јер су били 

у контакту са Covid – позитивним лицима (кућни карантин), као и евиденција 

запослених и деце код којих је идентификован вирус. 

       

 

XII Стручна конференција – Јачање капацитета компетенција за стварање здраве и 

безбедне средине и спровођење противепидемијских мера у предшколским установама 

– епидемиолошки осврт на Covid 19 , одржана је од 04. – 06.11.2021. у Вршцу. На 

стручној конференцији присуствовали су директор установе, медицинске сестре на 

превентивно – здравственој заштити Јагер Биљана и Катић Весна.  

 

Традиционални XXV стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа 

Србије одржани су од 09. - 11.06.2022. год. у Врњачкој бањи – Оснаживање 

медицицнских сестара за развијање професионалних компетенција стицањем нових 

знања, вештина у примени Нових основа предшколског програма „Године узлета“. На 

стручним сусретима присуствовали су директор установе, медицинске сестре на 

превентивно – здравственој заштити Катић Весна  и Влаисављевић Антонина и педагог 

Голубовић Зорица.  

 

Програми рада семинара састојали су се од презентација примера добре праксе као и 

пленарних предавања која   су била врло квалитетна и корисна за наш даљи рад. 

  

 Рад у летњем периоду почео је дана, 04.07..2022. године, а планиран је до 19.08.2022.  

у вртићима на Селенчи: „Бубамара“, „Ђурђевак“, „Цврчак“ и „Цврчак 2“.  

Организација рада и распоред радника се врши свакодневно, због коришћења 

годишњих одмора.  

Деца  су распоређена по свим радним собама у мањем броју.  

Клима уређаји су се користили по препорукама у вези коришћења клима уређаја, 

проветравање просторија се вршило у јутарњем периоду, такође и у периодима када 



84 

 

деца бораве на дворишту, као и периодично и краткотрајно за време рада клима 

уређаја како би се обезбедила циркулација свежег ваздух у просторији. У радним 

собама прозори су били стално отворени.  

Деца су велики део дана проводила на отвореном простору, односно после доручка до 

припреме за ручак и спавање. Прилком боравка деце на дворишту, васпитачи су се 

придржавали препоручених мера у циљу безбедности деце, деца су боравила у мањим 

групама, у хладовини. Васпитачи су били распоређени поред сваке групе деце и поред 

реквизита.  

Деца су се морала нудити водом редовно, најдуже на сат времена и по потреби. Свако 

дете је имало своју обележену флашицу, које су родитељи доносили.  

Користила се мања количина играчака, које су се свакодневно прале и дезинфиковале. 

Пре почетка рада свакодневно се спроводило  прање, чишћење и дезинфекција 

простора, прибора и опреме, као и проветравање просторија. 

Извештај предшколске установе о реализацији васпитно – образовног рада у 

условима пандемије вируса Covid – 19 у периоду шк. 2021/2022. године 

 

 

 

 

ПОДАЦИ О 

ЗАПОСЛЕНИМА       
        
  Мед.сестре  Васпитачи Стручни  Сарадници Промотери Помоћно 

  васпитачи   сарадници     особље 

 

ПОДАЦИ О БРОЈУ ВАСПИТНИХ ГРУПА И ДЕЦЕ, ПРОСЕЧНА 

ДОЛАЗНОСТ ДЕЦЕ - ПРОСЕК НА МЕСЕЧНОМ НИВОУ У ТОКУ ШК. 

2021/2022. ГОДИНЕ  

      
  ЦЕЛОДНЕВНО ТРАЈАЊЕ ППП УКУПНО  

  

деца до 3 

год. 

деца од 

3 - 5.5  ППП полудневно   

Број васпитних  група деце 14 33 16 21 84 

            

Број уписане деце 265 830 439 406 1940 

          

Просечан број деце која су       
непосредно похађала програме 

в.о. рада           

Број деце која нису долазила у 

вртић 0 8 0 0 8 

на основу одлуке (избора) 

родитеља         

Број деце која су престала да 

долазе у 20 214 59 50 343 

вртић због тога што су били у 

контакту са Covid позитивним 

лицима (кућни карантин)           

Број деце код којих је 

идентификован Covid вирус 1 7 4 2 14 
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Укупан број 21 100 4 4 9 53 

              

Укупан број 

запослених који 

су прекинули  1 5 0 0 0 5 

рад због тога 

што су били у 

кућном 

карантину              

Укупан број 

запослених код 

којих је 

идентификован 

Covid вирус 8 25 0 1 1 13        
 

 

 

У сваком вртићу хигијенске мере су се редовно и свакодневно спроводиле по 

препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Запослени и 

родитељи су се придржавали обавезујућих инструкција у циљу спровођења 

превентивних мера за време трајања епидемије Ковид 19. 

 

У нашој установи од септембра 2021. год. до сада, код запослених је потврђено 48 

случајева инфекције вирусом Ковид 19 и 14 случајева инфекције вирусом Ковид 19 

код деце, од којих је први случај код деце потврђен 14.09.2021. године. Обавештен је 

локални Кризни штаб и Школска управа града Сомбора.  

Укупно од почетка пандемије до сада је потврђено 76 случајева инфекције вирусом 

Ковид 19 код запослених и 14 случајева код деце. 

 

У сарадњи са надлежним епидемиологом добијене инструкције о поступању у случају 

потврде Ковид 19 инфекције код деце, односно о мерама и дужини трајања карантина 

у кућним условима за децу из групе у којој су пријаљени потврђени случајеви.  

 

Запослени који су били у контакту са лицима који су позитивни на вирус Ковид 19, 

долазили су редовно на посао, осим радника који су имали решење о самоизолацији 

(кућном карантину) од санитарне инспекције.  

Број запослених који су прекинули рад због тога што су били у кућном карантину је  

11. 

 

 

Деца која су била у контакту са Covid позитивним лицима, односно  чији су родитељи 

били у изолацији због идентификованог Covid вируса, нису долазила у вртић у том 

периоду. Број те деце је 343. Највећи број деце која нису долазила у вртић због тога 

што су били у кућном карантину, је био у октобру, новембру и јануару, када је тај број 

износио до 96 деце у току месеца. Након јануара месеца је било знатно мање деце у 

кућном карантину, а од марта није више било деце која су била у кућном карантину. 

Након кућног карантина деца су могла да бораве у вртићу уз потврду педијатра да су 

здрава. Уколико је неко дете имало симптоме и имало идентификован вирус Covid – 

19, јављало се своме педијатру и није похађало вртић. Поново су могли да бораве у 

вртићу уз потврду педијатра да су здрави.  
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У јануару месецу је стигао допис од сектора за предшколско и основно образовање и 

васпитање, ШУ Сомбор: Измене стручно – методолошког упутства за спречавање 

уношења и контролу ширења  Covid – 19 у Републици Србији - измена критеријума за 

завршетак изолације болесника са Covid – 19 (изолација болесника траје 7 дана) и 

измена поступка с блиским контактима особе оболеле од Covid – 19 (мера карантина је 

скраћена на период од 5 дана), као и одређивање мере карантина за децу у групи где 

има пријављених потврђених случајева Covid – 19.  

  

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ РАДА СЛУЖБЕ ЗА ИСХРАНУ 

 

У школској 2021/2022.год. рад службе за исхрану се одвијао према 

планираном плану и програму.  

 

Програм исхране деце заснован је на принципима правилне исхране деце 

предшколског узраста и у складу је са прописима који уређују област 

предшколског васпитања и образовања, здравствене заштите и 

безбедности хране. 

 

Начела правилне исхране деце на којима се заснива програм исхране деце 

у предшколској установи су испуњени и задовољавајући. 

 

Исхрана је била рационална, оптимална, разноврсна, сезонска и 

уравнотежена. 

 

Испунила је критеријуме по питању здравствене безбедности хране, 

санитарно – хигијенске услове складиштења и чувања намирница, 

припреме и дистрибуције хране као и правилан начин припреме хране и 

одговарајући начин сервирања оброка. 

 

Јеловници су састављани према сезонским понудама животних намирница 

током целе школске године и распуста. Родитељи су свакодневно имали 

могућност увида у исхрану деце у предшколској установи. Недељни 

јеловник се налазио изложен на огласној табли сваког објекта као и на 

сајту установе.  

    

Имплементацију HACCP-система спроводио је тим који оспособљен у 

погледу безбедности производа са довољно стеченог знања и искуства.  
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Приликом припреме хране строго се водило рачуна о принципу добре 

хигијенске праксе у припреми и манипулацији храном,са циљем смањења 

увек присутних ризика за све болести преносиве храном ,посебно значајне 

у условима организоване колективне исхране деце. 

 

Васпитно образовни рад, боравак деце као и манипулација и припрема 

хране су организовани  према инструкцијама о пуној примени неопходних 

мера превенције уношења и трансмисије SARS-CoV- 2 у предшколским 

установама. 

 

15.10.2021.год. одржана је друга седница савета родитеља на којој је 

присуствовало  26 чланова Савета родитеља, нутрициониста Мара 

Мишковић, Весна Зечевић нутрициониста и председница удружења 

нутрициониста-дијететичара предшколских установа Србије, педагози, 

главни васпитачи из 28 објеката, медицинске сестре на превентивној 

здраственој заштити у шеф кухиње.  
 

Тема је била “Организација колективне исхране деце у предшколској 

установи“ којом је Весна Зечевић, упознала родитеље са начелима на 

којима се заснива планирање, организација и реализација програма 

исхране деце у ПУ. 

 

У протеклој години, обављени су индивидуални разговори са родитељима 

деце која су на посебном режиму исхране и у складу са тиме осмишљен је 

план исхране са припремом адекватних оброка који одговарају њиховим 

индивидуалним потребама. 

 

Током априла месеца 2022.год, спроведена је анкета у свим објектима 

предшколске установе и у складу са резултатима направљен је план 

промене јеловника чија ће се реализација спроводити током наредне 

школске године. 

 

У периоду 05.-07.04.2022. је извршена контрола хигијенско-

епидемиолошких услова у објектима у граду од стране превентивно 

здравствене службе и нутриционисте установе. 

Такође је у периоду 09.05.-12.05.2022. извршена контрола хигијенско-

епидемиолошких услова у насељеним местима. 

 

У мају месецу је у централној кухињи обављен ремонт два казана, 

замењена је славина изнад судопере. 

 

Кухињски инвентар је у централној кухињи допуњен са шољама (50ком) и 

кашикама (50ком) и једном гастро посудом за печење. 
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Нови тендер је ступио на снагу 19.05.2022. са актуелним добављачима : 

Синагога, Синокомерц, пекара Твојих 5 минута и млекара Амакс. 

 

Током месеца јуна,  је на простору објекта Селенча заједно са централном 

кухињом, обављен сервис и чишћење свих клима уређаја. 

 

                                

                            План о вршењу услуга 2021 / 2022 

 

1. По уговору Завод за јавно здравље Сомбор врши лабараторијске 

анализе, без санитарног инспектора по нашем HACCP плану.  

 

1.  Анализа вода-хемијска и микробиолошка 

   

град= 13 узорака  

села= 15узорака  

централна кухиња= 6 узорака  

   

У 7 насељених места где је присутан арсен у води , 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 и доставља балоне воде. 

 

 

2.  Брисеви на чистоћу   

 

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 у објектима у 

граду и насељеним местима узорковано је укупно 145 брисева са руку, 

радне одеће, посуђа и радних површина. Од тога у граду 52 бриcа, у 

насељеним местима 60 бриса и у централној кухињи 33 бриса. Од укупног 

броја брисева 7 налаза не одговара хигијенским захтевима због повећаног 

броја бактерија. 

 

 

 

3.  Енергетска вредност и биохемијска структура оброка: 

 

за децу од 1-3год    20 оброка        укупно 40 узорака  

             од 4-6год    20 оброка  

 

У анализираним узорцима целодневног оброка композиција оброка је 

задовољавајућа као и калоријска вредност и биохемијска структура. 
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4.  Санитарни прегледи  

 

Санитарни здравствени прегледи обављени су 01.11.2021. и 09.05.2022. 

године. Здравствени  прегледи обухватају 126 радника од тога 44 ради на 

припреми и дистрибуцији хране. Седам радника од укупног броја, је имало 

позитиван налаз бактериолошког бриса носа на Staphylococcus aureus.           

 

 

5.  Микробиолошке анализе хране исправности оброка 

 

Централана кухиња : 6х годишње кувано јело 

                                                2х годишње доручак или ужина    

                                                                                   укупно 8 узорака 

                

У два објекта: кувано јело= 8х 

                                  ужина 4х годишње            укупно 12 узорака 

    

У осталих 13 објеката где се дели само ужина 2х годишње       

                                                                                     укупно 26 узорака      

 

Од укупног броја узорака, резултати испитиваних параметара два узорка у 

насељеним местима и једном у централној кухињи не испуњавају услове 

прописане законом о безбедности хране док преостали резултати 

задовољавају правилник о општим и посебним условима хигијене у било 

којој фази производње , прераде и промета изузев  

 

 

2. По уговору Орис ради Д.Д.Д.  

 

Фирма Орис вршила је редовну дезинфекцију, дезинсекцију и 

дератизацију објеката: 

- насељена места 16.-18.08.2021.год. и 11.-13.01.2022.год. 

- град 14.-18.08.2021.год. и 15. и 22.01.2022.год. 

 

Записници о извршеном ДДД били су истакнути на видно место у 

објектима. 

 

 

3. Републичка санитарна инспекција у току шк. 2021/22. године није 

вршила хигијенско – санитарни надзор у вртићима у граду и насељеним 

местима. 

 

За сада сви објекти Предшколске установе  испуњавају опште и посебне 

санитарне услове. 
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Рад у летњем периоду почео је дана, 04.07..2022. године, а планиран је до 

19.08.2022.  у вртићима на Селенчи: „Бубамара“, „Ђурђевак“, „Цврчак“ и 

„Цврчак 2“.  

 
 

 

 

 

         

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 

(01.09.2021.-31.08.2022.) 

 
Садржај 

(тема или назив 

семинара) 

Облас
т 
усаврш
авања 

Учесници Ниво 

 (ван установе 

или на нивоу 

установе 

прецизирати 

стр. орган ) 

Време 
реализације 

Реализатор 

Стручна конференција IX  у 

организацији БАПТА 

образовањ

е 

Директор БАПТА (ван 

Установе) 

23.09- 

26.09.2021. 

 

БАПТА 

Семинар : Електронске фактуре 

и систем за управљање 

фактурама у организацији  

Центра за стручно усавршавање 

запосених у образовању Сомбор 

електронс

ке 

факутре 

Дипломирани 

економиста 

Фин-адм 

радник 

ЦСУ (ван 

Установе) 

01.10.2021. ЦСУ  

Домаћи конгрес у области 

превентиве у организацији 

Савеза удружења мед.сестара 

предшколских установа Србије 

превентив

а 

Директор 

Мед.сестре на 

превентиви 

Савез удружења 

медицинских 

сестра 

предшколских 

установа Србије 

(ван Установе) 

04.11- 

06.11.2021. 

Савез удружења 

медицинских 

сестра 

предшколских 

установа Србије 
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Стручна конференција за 

васпитаче „Доживљај и 

схватање простора кроз искуства 

деце и одраслих у васпитно-

образовном процесу“ 

образовањ

е 

Директор 

2 васпитача 

Савез удружења 

васпитача Србије 

(ван Установе) 

02.12- 

05.12.2021. 

Савез удружења 

васпитача 

Србије  

Семинар: „Јавне набавке“ у 

организацији ЦМН-а 

јавне 

набавке 

Директор ЦМН(ван 

Установе) 

06.02- 

09.02.2022. 

ЦМН 

Једнодневни семинар за 

секретаре установа у 

организацији Радне групе са 

секретарима установа у сарадњи 

са Сектором за инспекцијске 

послове МПНТР 

прописи Секретар Радна група са 

секретарима 

установа у 

сарадњи са 

Сектором за 

инспекцијске 

послове МПНТР 

(ван Установе) 

08.04.2022. Радна група са 

секретарима 

установа у 

сарадњи са 

Сектором за 

инспекцијске 

послове МПНТР 

Конференција: 33. Велика ЦМН 

конференција у организацији 

ЦМН-а 

просвета 

јавне 

набавке 

јавне 

финансије 

електронс

ке 

фактуре 

Директор ЦМН (ван 

Установе) 

13.04- 

16.04.2022. 

ЦМН 

Обука: Рад на порталу Пореске 

управе и рад на порталу ЦРОСО 

у организацији Центра за 

стручно усавршавање запоснеих 

у образовању Сомбор 

регистар 

запослени

х 

Дипломирани 

економиста 

Технички 

секретар 

ЦСУ (ван 

Установе) 

26.04.2022. ЦСУ 

Саветивање: Дани ИПЦ-а, 

вишедневно саветовање у 

организацији ИПЦ-а 

финансијс

ко и 

пореско 

пословањ

е 

инспекциј

ска 

контрола 

и 

пословањ

е 

буџетских 

корисника 

Секретар ИПЦ (ван 

Установе) 

26.04- 

29.04.2022. 

ИПЦ 
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Саветовање за директоре 

образовних установа: 

„Развијање компетенција 

директора у циљу осигурања 

квалитета рада ОВ и ВО 

установа“ у организацији ЦСУ 

Кикинда, ЦСУ Сомбор, РЦ 

Кањижа, ЦСУ Шабац и ЗУОВ уз 

подршку МПНТР 

образовањ

е 

Директор ЦСУ Кикинда, 

ЦСУ Сомбор, РЦ 

Кањижа, ЦСУ 

Шабац и ЗУОВ 

уз подршку 

МПНТР (ван 

Установе) 

11.05- 

13.05.2022. 

ЦСУ Кикинда, 

ЦСУ Сомбор, 

РЦ Кањижа, 

ЦСУ Шабац и 

ЗУОВ уз 

подршку 

МПНТР 

Тренинг: Комуникационе 

вештине у организацији 

Семинари Србије 

комуника

ционе 

вештине  

Директор Семинари Србије 

(ван Установе) 

22.05- 

25.05.2022. 

Семинари 

Србије 

Обука: „Јединствени 

информациони систем у 

просвети ЈИСП“, у организацији 

Центра за стручно усавршавање 

запослених у образовању 

Сомбор 

обука за 

ЈИСП 

Технички 

секретар 

ЦСУ (ван 

Установе) 

31.05.2022. ЦСУ  

 Стручни сусрети: „XXV 

Стручни сусрети медицинских 

сестара у предшколским 

установама Србије“- област 

превентивне здравствене 

заштите у организацији Савеза 

удружења медицинских сестра 

предшколских установа Србије 

превентив

а 

Директор 

Педагог 

Главна 

мед.сестра на 

превентиви 

Мед.сестра на 

превентиви  

Савез удружења 

медицинских 

сестра 

предшколских 

установа 

Србије(ван 

Установе) 

09.06- 

11.06.2022. 

Савез удружења 

медицинских 

сестра 

предшколских 

установа Србије 
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Семинар: „Почетак школске 

2022/23 године“ у организацији 

ЦМН-а 

прописи 

образовањ

е 

јавне 

набавке 

Директор 

Секретар 

Технички 

секретар 

ЦМН (ван 

Установе) 

23.08- 

26.08.2022. 

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 
 

 

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-

 

 

- кровопокривачки радови, 

вртић «Ђурђевак» 

 

- доградњу вртића „Буба 

Мара“ у површини од 322 м2 (две 

радне собе, две спаваоне, 

потребни санитарни чворови и 

помоћне просторије). 
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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 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. 

 

 

 

 

4. Вртић „ПЕТАР  ПАН“(И.Бирчанин) 

 

 

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ОБЈЕКТА 

  

ПОТРЕБЕ 
 

 



95 

 

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 

(потпуно партерно 

уређење дворишта) 

      -    постављање 

          адекватне 

            расвете 

- реконтрукција водоводне и 

канализационе мреже 

 

 

       

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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. 

- У 2020.години извршена замена дотрајалих 

олука 

- у 2021. години климатизован објекат 

- у 2022, летњем периоду, oкончани су радови на 

бетонирању улаза у вртић и дворишта, што је 

донација од МЗ „Млаке“ Сомбор 

 - Санација санитраног чвора 

-  уређење дворишта 

(потпуно партерно 

уређење дворишта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Вртић“ ПУЖИЋ“(Мразовићева) 

 

       

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ОБЈЕКТА 

 

              

ПОТРЕБЕ 
 

 

Извршена реконструкција и адаптација старе зграде - Уређење бедема  
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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. години урађено кречење свих просторија. 

У 2020. години окончани су радови на текућем 

одржавању објекта и то зидарски, молерски, 

подополагачки радови и радови на 

реконструкцији водоводно-канализационе  

мреже. 

- Уређење терасе 

- Замена дотрајале са ПВЦ 

столаријом 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Вртић „ВЕНЧИЋ“ (Венац 1) 

 

 

 

 

8. Вртић „Маслачак“(Венац 3) 

 

 

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ОБЈЕКТА 

 

     

ПОТРЕБЕ 

 

Стара зграда, простор у коме бораве деца делимично 

функционалан унутрашњи део, 

 

-  Уређење уличног дела фасаде 

 

 

 

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. 

У 2020.години окончани су радови на текућем 

одржавању и то инсталација водовода и 

канализације, зидарски радови, керамичарски, 

занатски, молерско-фарбарски, подопалагачки и 

фасадерски радови. 

- Уређење уличног дела фасаде  
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кров  прокишњава, приручна кухиња 

нефункционална(упозорење санитарне инспекције), 

котларница у изузетно лошем стању, канцеларије 

рачуноводства у рушевном стању, 

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 

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.  

У 2022. години, у оквиру текућег одржавања, 

окречене канцеларије у Управној згради и у 

рачуноводству, приручна кухиња и тоалет. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

- уређење бочних страна фасаде 

      

 - санација санитарног чвора 
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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. 

У 2020. години постављена настрешњица на улаз 

вртића. 

у 2021. години објекат је климатизован. 

- допуна дечијег игралишта 

реквизитима за игру 

 

 

10. Вртић „ВРАПЧИЋ“(Бездански пут) 

 

 

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ОБЈЕКТА 

 

 

ПОТРЕБЕ 

 

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 2020. години окончани су радови на адаптацији 

једног дела простора, који је намењен за пријем 

деце јасленог узраста и то молерски, 

подополагачки радови, урађена потпуна замена 

дотрајале ПВЦ столаријом, урађена је потпуна 

реконструкција водоводно-канализационе мреже. 

у 2021. години јаслени део објекта је 

климатизован.  

 

-  уређење дворишта 

(потпуно партерно 

уређење дворишта) 

 

 

 

    

 

 

 

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 

 

 

 

  - санација преосталог дела 

санитраног чвора 

- допуна дечијег игралишта 
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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 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.  

одговарајућим реквизитима 

- изградња фискултурне сале 

 

 

 

 

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 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 

 

 

- допуна дечијег игралишта 

реквизитима за игру 
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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. 

У 2021. години,у отквиру текућег одржавања, 

извршено кречење свих просторија 

У 2022, у летњем периоду, окончани су радови 

на санацији димњака и реконструкцији 

бетонских тераса у дворишту. 

 

 

 

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 изнад 

улазних врата. 

У 2018. години урађено кречење свих просторија. 

У 2019.  години окончани  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. 

У 2021. објекат је климатизован. 
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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. 

У 2021. години објекат је климатизован. 

- 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 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. 

У 2020. години адаптирана помоћна просторија и 

стављена у функцију радне собе. 

- Уређење уличног дела фасаде 

- Реконструкција водоводне мреже 

и канализације 

 

 

 

 

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 
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У току летњег периода 2022 окончани су радови 

на кречењу две радне просторије вртића. 

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

 

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ОБЈЕКТА 

 

 

П О Т Р Е Б Е 
- 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). 

- Објекат је гасификован 

- Комплетно опремљена кухиња, радна соба и 

гардероберни део. 

-  У 2020. постављени адекватни реквизити за игру  

- допуна 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.   

У 2021. години,у отквиру текућег одржавања, 

извршено кречење свих просторија 

 

- опремање игралишта 

савременим реквизитима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Вртић „ЛЕПТИРИЋ“(Колут) 

 

 

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ОБЈЕКТА 

 
 

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. 

У  2020. години (02.11.2020.) вртић је пресељен у 

простор ОШ „Огњен Прица“, Марка 

Орешковића бр.1 у Колуту. 
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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) 

 

 

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) 

У 2020. године урађена је комплетна санација 

санитарног чвора и  адаптација простора (једна 

учионица) која је намењена реализацији и 
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спровођењу активности у оквиру пројекта 

«Инклузивно предшколско васпитање и 

образовање»- «Сви у вртић», који има за циљ 

унапређење доступности, квалитета и 

једнакости предшколског васпитања и 

образовања за свако дете, а нарочито за децу из 

друштвено осетљивих група. 

- У 2020. прешли смо на грејање на пелет 

 

 

 

 

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. 

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. 

У 2021. години,у отквиру текућег одржавања, 

извршено кречење свих просторија 

-  потпуна замена кровне 

конструкције 

- замена преосталог дела 

постојеће дотрајале, ПВЦ 

стојаларијом. 

 

 

 

  

 

 

 

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 

- дотрајалу постијећу 

столарију заменити ПВЦ 

столаријом 
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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 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.  

У 2021. години, донацијом од стране родитеља, 

окречене све просторије вртића. 

У 2021. години, окончани су радови,који су 

прецизирани Уговором о донацији између ДОО 

„Пан Харвест“ Гаково и ПУ „Вера Гуцуња“ 

Сомбор (14.000 еура), а односе се на обнављање 

подне облоге, фарбање ламперије и обнављање 

дотрајале фасаде. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 
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постављање нових радијатора у 2007. години, 

молерско-фарбарски радови, подополагачки радови. 

Отворени простор за децу 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 

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). 

 

- санација 

кровног покривача 

-  увођење централног 

грејања и изгрдања 

котларнице 
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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. 

У 2021. години,у отквиру текућег одржавања, 

извршено кречење свих просторија 

 

 

 

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 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.  

- У 2016. години извршена потпуна 

реконструкција водовода, канализације и  

адаптација санитарног чвора. 

- у 2018. у сарадњи са Саветом родитеља, а на 
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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.  

 - У 2020. години окончани су радови који су 

прецизирани Уговором о донацији (25.304 еура) 

закљученим из међу ДОО „Pan Harvest“ 

Гаково и ПУ „Вера Гуцуња“ Сомбор и то 

кроовипокривачки радови, лимарски, 

подополагачки и молерско фарбарски радови, 

замена дотрајале ПВЦ столаријом, демонтажа 

старих прозаора и монтажа нових ПВЦ 

прозора. 

 

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) 

У 2020. години у другом полугодишту ШК 2019/20 

вртић је пресељен у просторије ОШ «Алекса 

Шантић», које су опремљене и прилагођене 

предшколском узрасту деце.  

  

 

 

   

 

 

 

13. Вртић „ВОЋКИЦЕ“(Риђица) 

 

 

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ОБЈЕКТА 

 
 

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 

Од 01.09.2019. деца су измештеа у просторије 
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ОШ „Петар Кочић“, које су опремљене и 

прилагођене предшколском узрасту деце.  

 

 

 

 

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. 

У 2021. години,у отквиру текућег одржавања, 

извршено кречење свих просторија  

  

 

   

 

 

 

 

 

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. 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) 

- У 2021. години урађено кречење свих 

просторија 

 

 

 

 

   

 

 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “ВЕРА 

ГУЦУЊА“ У УСЛОВИМА ПОЈАЧАНИХ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА 

УСЛОВЉЕНИХ ЗАРАЗНОМ БОЛЕШЋУ COVID-19 (поступање 

запослених и радно ангажованих лица, спровођење свих наложених мера 

од стране МПНТР и Кризног штаба Града Сомбора) 
 

Предшколска установа „Вера Гуцуња“је  у току шк 21/22 године радила по трећем моделу (  
ОРАНИЗАЦИЈА РАДА У ПУНОМ КАПАЦИТЕТУ) 
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  ОРАНИЗАЦИЈА РАДА У ПУНОМ КАПАЦИТЕТУ  

 

− Васпитно-образнови рад се реализовао и организовао према Годишњем плану рада установе са јасно 

планираним активности, носиоцима активности, динамиком рада, као и механизмима праћења и 

евалуације; 

− Планиране активности су биле флексибилне у односу на различите практичне ситуације.  

 

У оквиру овог модела, основне активности које су биле присутне су: 

 

 

➢ поступање по упутствима и налозима МПНТР (Министарство просвете, науке и тех.развоја); 

➢ комуникација и сарадња са оснивачем и Кризним штабом; 

➢ комуникација и сарадња са Заводом за јавно здравље; 

➢ израда Плана организације рада- израда критеријума за пријем деце, временска и просторна 

организација; 

➢ израда свих упутстава превентивних мера и активности, а све у циљу спречавања појаве и ширења 

епидемије заразне болести COVID-19 и осигуравање транспарентности и доступности истих путем 

дистрибуције путем сајта установе, путем електронских и штампаних медија; 

➢ прописивање мера и активности у случају појаве заразне болести; 

➢ креирање упутстава за све запослене, анкетирање, саветодавни рад и перманентно праћење и 

придржавање истих; 

➢ израда „Плана примене превентивних мера за безбедан рад за спречавање појаве и ширења епидемије 

заразне болести COVID-19 изазване виросом SARS-COV-2“; 

➢ прописивање начела, препорука и превентивних мера цивилне заштите од ширења заразне болести 

COVID-19. 
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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 
        -лож уље 

април-мај јн мале вредности         -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, дезинсекцијеи 
дератизације март јн мале вредности 

 -Услуга одржавања хигијене и 
спремања објеката фебруар јн мале вредности 

-Услуга превоза деце припремних 
предшколаца август јн мале вредности 

-Услуге одржавања централног 
грејања 

септембар 
  

јн мале вредност 
  

 Р А Д О В И - Радови на текућем одржавању- 
Венац војводе Петра Бојовића бр.3 

 јул јн мале вредности 

  
  
  

- Радови на текућем одржавању- ОШ 
„Д.Обрадовић“-вртић „Вила  јул јн мале вредности 

- Радови на текућем одржавању-
Георги Димитрова бб 

  јул-август јн мале вредности  
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VI   
Извршење у 
2021. год   

Извршење у 
2022.год.   Укупно за ш.г. 

  ЗАРАДЕ 
(01.09.-
31.12.2021.)   

(01.01.-
31.08.2022.)   2021./2022. 

  (НЕТО)           

Р.бр. 
Степен 
стручне бр.рад.   бр.рад.     

  спреме           

1. I   II 36 4,790,204.08 36 10,491,336.88 15,281,540.96 

2. III 8 1,079,364.11 8 2,377,339.37 3,456,703.48 

3. IV 36 6,195,950.01 37 12,540,005.17 18,735,955.18 

4. V 2 337,082.64 2 554,869.53 891,952.17 

5. VI 98 23,452,247.10 101 49,298,140.12 72,750,387.22 

6. VII 13 3,401,103.02 13 7,276,262.38 10,677,365.40 

7. VII 1           

8. VII 2           

9. Директор 1 322,093.76 1 682,014.50 1,004,108.26 

10. УКУПНО 194 39,578,044.72 198 83,219,967.95 122,798,012.67 

       

       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

       

1. ПЛАНИРАНЕ  ЗАРАДЕ        

          

          

Р.БР. 
СТЕПЕН 
СТРУЧНЕ   ПЛАН У 2021. ГОДИНИ   ПЛАН У 2022. ГОДИНИ УКУПНО ЗА ШКОЛСКУ ГОД. 

  СПРЕМЕ   (01.09. - 31.12.2021.)   (01.01. - 31.08.2022.) 2021./2022.   

   БРОЈ 
НЕТО 
ИЗНОС 

БРУТО 
ИЗНОС БРОЈ 

НЕТО 
ИЗНОС 

БРУТО 
ИЗНОС НЕТО ИЗНОС 

БРУТО 
ИЗНОС 

    РАДНИКА     РАДНИКА         

1 I + II 36 4,800,000.00 7,500,000.00 36 10,500,000.00 17,000,000.00 15,300,000.00 24,500,000.00 

2 III 8 1,100,000.00 1,800,000.00 8 2,400,000.00 4,000,000.00 3,500,000.00 5,800,000.00 

3 IV 36 6,200,000.00 10,000,000.00 37 12,500,000.00 21,000,000.00 18,700,000.00 31,000,000.00 

4 V 2 350,000.00 550,000.00 2 600,000.00 900,000.00 950,000.00 1,450,000.00 

5 VI 98 23,500,000.00 37,500,000.00 101 49,300,000.00 79,500,000.00 72,800,000.00 117,000,000.00 

6 VII 13 3,500,000.00 5,500,000.00 13 7,500,000.00 11,800,000.00 11,000,000.00 17,300,000.00 

7 VII-1                 

8 VII-2                 

9 ДИРЕКТОР 1 330,000.00 550,000.00 1 700,000.00 1,100,000.00 1,030,000.00 1,650,000.00 

  УКУПНО 194 39,780,000.00 63,400,000.00 198 83,500,000.00 135,300,000.00 123,280,000.00 198,700,000.00 
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VII   
Извршење у 
2021. год   

Извршење у 
2022.год.   Укупно за ш.г. 

  ЗАРАДЕ 
(01.09.-
31.12.2021.)   

(01.01.-
31.08.2022.)   2021./2022. 

  (БРУТО)           

Р.бр. 
Степен 
стручне бр.рад.   бр.рад.     

  спреме           

1. I   II 36 7,595,220.45 36 16,770,592.05 24,365,812.50 

2. III 8 1,737,741.22 8 3,808,304.22 5,546,045.44 

3. IV 36 9,988,886.52 37 20,628,697.46 30,617,583.98 

4. V 2 538,860.73 2 885,651.88 1,424,512.61 

5. VI 98 37,235,067.82 101 79,576,435.48 116,811,503.30 

6. VII 13 5,536,467.59 13 11,825,931.80 17,362,399.39 

7. VII 1           

8. VII 2           

9. Директор 1 526,044.74 1 1,113,968.33 1,640,013.07 

10. УКУПНО 194 63,158,289.07 198 134,609,581.22 197,767,870.29 

       

       

       

       

       

       

      

       
 

                                                                                                                              Шеф рачуноводства 

                                                                                                                              Смиљана Томић, с.р. 
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ПЛАНИРАНА МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА ЗА ОСТВАРЕЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА У 

                  ПУ "ВЕРА ГУЦУЊА" СОМБОР ЗА ШКОЛСКУ 2021./2022. ГОДИНУ 

     

     

     

Р.бр.   
План у 2021. 
год. 

План у 2022. 
год.  Укупно за 

  ОПИС 
(01.09.-
31.12.2021.) 

(01.01.-
31.08.2022.) школску 

        2021./2022.год. 

          

1. I  ПРИХОДИ (укупно) 97,505,000.00 200,453,000.00 297,958,000.00 

          

2. - из градског буџета 87,500,000.00 181,000,000.00 268,500,000.00 

3. - из покр.-републичког буџета 10,000,000.00 16,000,000.00 26,000,000.00 

4. - из донација 0.00 3,453,000.00 3,453,000.00 

5. - из сопствених средстава 0.00 0.00 0.00 

6. -остала 5,000.00 0.00 5,000.00 

          

7. II  РАСХОДИ (укупно) 97,560,000.00 200,450,000.00 298,010,000.00 

          

8. - конто 411 - плате 55,000,000.00 116,000,000.00 171,000,000.00 

9. - конто 412-доп. На терет пред 9,100,000.00 19,000,000.00 28,100,000.00 

10. - конто 413 - накнаде у натури 80,000.00 200,000.00 280,000.00 

11. - 414 - социјална давања 1,000,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00 

12. - 415 - накнаде за запослене  3,500,000.00 7,000,000.00 10,500,000.00 

13. - 416 - награде и бонуси 750,000.00 1,500,000.00 2,250,000.00 

14. - 421 - стални мат.трошкови 4,500,000.00 13,300,000.00 17,800,000.00 

15. - 422 - трош. Сл.путовања 350,000.00 1,000,000.00 1,350,000.00 

16. - 423 - услуге по уговору 8,000,000.00 14,000,000.00 22,000,000.00 

17. - 424 - специјализоване услуге 600,000.00 850,000.00 1,450,000.00 

18. - 425 - текуће поправке и одрж. 3,500,000.00 4,500,000.00 8,000,000.00 

19. - 426 - трошкови материјала 9,100,000.00 18,000,000.00 27,100,000.00 

20. - 482 - порези и таксе 80,000.00 100,000.00 180,000.00 

21. - 483 - новчане казне и пенали 0.00 0.00 0.00 

22. 

- 511 - капитално одржавање 
згр. 0.00 0.00 0.00 

23. - 512 - машине и опрема 2,000,000.00 1,000,000.00 3,000,000.00 

     
 

 

 

 
ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ УЗ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПУ „ВЕРА ГУЦУЊА“ ЗА  ШКОЛСКУ 
2021./2022. ГОДИНУ 
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Р.   Извршење у 2021. Извршење у 2022. Укупно за период 

БР. ОПИС години години 01.09.-31.12.2021./ 
    (01.09.-31.12.2021.) (01.01.-31.08.2022.) 01.01.-31.08.2022. 

          

1. I  ПРИХОДИ (укупно) 95,697,562.68 200,057,591.35 295,755,154.03 

          

2. - из градског буџета 86,819,860.68 181,374,355.35 268,194,216.03 

3. - из покр.-републичког буџ. 8,872,997.00 17,683,236.00 26,556,233.00 

4. - из донација   1,000,000.00 1,000,000.00 

5. - из сопствених средстава   0.00 0.00 

6. - остало 4,705.00 0.00 4,705.00 

          

7. II  РАСХОДИ (укупно) 95,948,931.65 196,082,417.13 292,031,348.78 

          

8. - конто 411 - плате 54,426,687.42 115,898,620.46 170,325,307.88 

9. - конто 412 - доп.на терет п. 9,061,938.92 18,710,960.76 27,772,899.68 

10. - 415 - путни трошкови рад. 3,177,910.42 6,324,073.73 9,501,984.15 

11. - 421 - стални материјални тр. 4,495,784.61 13,114,813.30 17,610,597.91 

12. - 422 - трошкови сл.путовања 348,138.00 1,015,575.20 1,363,713.20 

13. - 423 - услуге по уговору 7,747,046.72 12,968,754.67 20,715,801.39 

14. - 424 - специјализоване усл. 562,320.00 830,765.00 1,393,085.00 

15. - 425 - текуће поп. И одрж. 3,575,875.27 4,414,040.82 7,989,916.09 

16. - 426 - трошкови материјала 8,946,111.42 15,672,173.60 24,618,285.02 

17. - остали трошкови класе 4 1,566,326.97 5,790,493.79 7,356,820.76 

17. - 511 - зграде и грађ. Објекти 0.00 0.00 0.00 

18. - 512 - машине и опрема 2,040,791.90 1,342,145.80 3,382,937.70 

          

19. III  РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА -251,368.97 3,975,174.22 3,723,805.25 

          

20. - добитак (I - II = +) -251,368.97 3,975,174.22   

21. - губитак (I - II = - )     3,723,805.25 

          

26. IV ЗАРАДЕ       
          

27. - број запослених (укупно) 194 198   

28.    - на неодређено време 186 189   

29.    - на одређено време 8 9   

30. - укупно исплаћ.на зараде 63,488,626.34 134,609,581.22 198,098,207.56 

31.    - на неодређено време 61,072,681.22 129,358,615.86 190,431,297.08 

32.    - на одређено време 2,415,945.12 5,250,965.36 7,666,910.48 
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 РАСХОДИ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА     

         

         

            

      
         период 01.09.-
31.12.2021.             период 01.01.-31.08.2022.   

  II  РАСХОДИ         укупно родитељ. дин. буџет          укупно 
родитељ.  

дин.  буџет         укупно 

      донација     донација   2021./2022. 

8. - конто 411 - плате 54,426,387.42 282,967.82 54,143,419.60 115,898,620.46 510,786.95 115,387,833.51 170,325,007.88 

9. 
- конто 412 - доп.на терет 
п. 9,061,938.92 47,069.45 9,014,869.47 18,710,960.76 75,844.64 18,635,116.12 27,772,899.68 

10. 
- 415 - путни трошкови 
рад. 3,177,910.42 28,135.10 3,149,775.32 6,324,073.73 78,399.36 6,245,674.37 9,501,984.15 

11. 
- 421 - стални материјални 
тр. 4,495,784.61 65.00 4,495,719.61 13,114,813.30 203.56 13,114,609.74 17,610,597.91 

12. 
- 422 - трошкови 
сл.путовања 348,138.00 0.00 348,138.00 1,015,575.20 0.00 1,015,575.20 1,363,713.20 

13. - 423 - услуге по уговору 7,747,046.72 0.00 7,747,046.72 12,968,754.67 10,000.00 12,958,754.67 20,715,801.39 

14. 
- 424 - специјализоване 
усл. 562,320.00 0.00 562,320.00 830,765.00 0.00 830,765.00 1,393,085.00 

15. - 425 - текуће поп. И одрж. 3,575,875.27 0.00 3,575,875.27 4,414,040.82 0.00 4,414,040.82 7,989,916.09 

16. 
- 426 - трошкови 
материјала 8,946,111.42 0.00 8,946,111.42 15,672,173.60 0.00 15,672,173.60 24,618,285.02 

17. - остали трошкови класе 4 1,566,326.97 0.00 1,566,326.97 5,790,493.79 0.00 5,790,493.79 7,356,820.76 

17. 
- 511 - зграде и грађ. 
Објекти 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

18. - 512 - машине и опрема 2,040,791.90 0.00 2,040,791.90 1,342,145.80 3,881.00 1,338,264.80 3,382,937.70 

  У К У П Н О  95,948,631.65 358,237.37 95,590,394.28 196,082,417.13 679,115.51 195,403,301.62 292,031,048.78 

         

         
 
                                                                                                                    Шеф рачуновдства 

                                                                                                                                                           Смиљана Томић,с.р. 


