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1. ЛИЧНА КАРТА УСТАНОВЕ 
 

 Предшколска установа „Љубица Вребаловˮ у Пожаревцу, основана као прво 

приватно забавиште, односно  прва предшколска установа, забавиште – школа, 

отпочела је са радом 15. маја 1911. године.  

У кратком историјату, Даница Радосављевић, учитељица у пензији, тражила је 

одобрење од Министра просвете да отвори приватно дечје забавиште, јер таквог нема у 

Пожаревцу. Забавиште је похађало тринаесторо деце из угледних пожаревачких 

породица. То је била прва предшколска установа у Пожаревцу чије традиције данас 

носи и остварује Установа за предшколско васпитање и образовање деце "Љубица 

Вребалов". 

Знатно ширење мреже предшколских објеката, а тиме и развоја организованог 

облика рада са децом предшколског узраста, почело је у периоду од 1969. год. до 23. 

септембра 1971. год.,  

Установа је добила име по народном хероју „Љубица Вребалов”и 2011. године 

је обележила стогодишњицу од организованог предшколског васпитања и образовања 

у Пожаревцу. 

Данас ПУ "Љубица Вребалов" остварује своју делатност у 11 објеката  у граду 

са  

78 група целодневног боравка и 27 група припремног предшколског прграма у граду и 

сеоским насељима. Од септембра 2016.год. организован је свакодневни рад  васпитача 

у пожаревачкој  болници, на дечјем одељењу.  Тако да  у радној 2016-17.  Установа има 

106 васпитних група са преко 2000 уписане деце,узраста од годину дана до седам 

година. 

Отварањем два нова  вртића за целодневни боравак деце  ,,Даница 

Радосављевић'' (2013.) и ,,Душко Радовић'' (2015.) где је уписано  преко три стотине 

деце,наша Установа постаје установа са преко стотину васпитних група,и обухватом 

преко  две хиљадедеце  и самим тим, сигурно, спада у ред највећих  установа у Србији.  

Седиште Установе се налази у улици Вука Караџића бр.1 , поред објекта 

„Бамбиˮ у Пожаревцу. 
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Објекти  у   граду : 

 

 Вртић „Бамби” је задужбина Милутина Обрадовића, некадашњег трговца из 

Пожаревца. Своју имовину Обрадовић је завештао општини тако да је у овој 

згради вртић започео свој рад под именом Градско дечје обданиште  1944 год.  

Адаптацијом  таванског простора у овом вртићу, добијен је  пространи  део за 

боравак две нове групе и друго крило које има намену иновативног центра а 

који служи и  за све радне и свечане скупове  организоване у Установи.   

Објекат има седам васпитних група са  сто  шездесеторо  уписане деце. 

 Вртић „Лептирић” је први наменски грађен објекат, отворен  1970. године. 

Данас овај објекат збрињава  двестотине деце, узраста од 12 месеци до шест и 

по година.  Пре шест  година адаптиран је јаслени део  овог вртића, промењен 

тишлерај и дограђене две нове просторије за боравак деце.  Међутим приземље  

и сутерен вртића су у јако лошем стању и захтевају велике радове и  улагања  

како би се довели у  функционално добро стање. Кухиња и инсталације у њој су 

дотрајали и небезбедни..  Велики притисак за смештај деце у овај објекат због 

његове локације  и нових стамбених блокова у окружењу. 

 Вртић „Мајски Цвет”је почео са радом 1953.год. у Костолцу и био је намењен 

припреми деце за школу. 1971. године направљен је вртић на новој локацији 

који је временом, у складу са потребама града, дограђен три пута: јаслице 

1982.год.  вртић 1999. год.  а од септембра 2009. започет је рад у новосазиданом  

делу објекта у коме су и данас смештене три групе ( две јаслене и 

једнаваспитна, целодневна група).Овај објекат сада укупно има једанаест 

васпитних група са близу две стотине педесеторо   деце. 

 Вртић „Пчелица” отворен је 1975 год. Вртић је скорашњим проширењем, 

односно доградњом спрата проширио знатно капацитет тако да  сада имадесет 

васпитних група ( три јаслене и седам вртићких).Овај објекат сада има три 

спрата и сутерен што отежава организацију и одржавање. Иначе уписано је 

близу три стотине деце и уз вртић ,,Невен”, највећи је у граду. 

 Вртић „Невен” је саграђен 1982 године. То је највећи  објекат (тринаест група) 

у који  је уписано 320 малишана, од узраста беба до најстаријих предшколаца. 

Прецизније, постоји пет јаслених група и осам вртићких група смештених на 

приземљу и спрату. И у овом објекту као и у осталима у граду организује се рад 

група четворочасовног програма припреме за школу у поподневни сатима.(од 14 

до 18сати). 

 Вртић „Бубамара” је објекат саграђен у оквиру текстилне фабрике 

"Моравка"1986 год. У саставу има пет васпитних група различитог узраста деце.  

За септембар месец је уписано сто двадесеторо деце. То је последњи наменски 

грађен објекат у Пожаревцу који је такође временом дошао до потреба за неким  

новим улагањима. Овај објекат није прикључен на  градско грејање већ има свој 

котао  и користи нафту за грејање, што нам ствара додатне проблеме у зимском 

периоду.  Велики проблем овог вртића је његова околина јер уз двориште се 

налази неуређени простор где оближњи грађани бацају смеће а и у близини су 
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неки погони  који загађују ваздух  у простору вртића.  Двориште овог вртића 

захтева  знатна улагања, набавку  нових справа  јер постојећих тако рећи и нема.  

 Вртић „Полетарац” је вртић саграђен 1977.год., налази се у склопу стамбене 

зграде и један је од најмањих простора наше установе. Организује рад у две 

мешовите вртићке групе, млађа и старија ( укупно  педесеторо деце)  мешовита 

и једна група ПППрограма. Простор испред вртића је јако мали и са мало 

опреме за  игру и боравак  деце. Пре извесног времена  је бетонирано двориште 

тако да је практичније за одржавање. Због мало простора у дворишту, васпитачи 

често практикују шетње по околини. 

 Вртић „Сунашце” јеобјекат у приградском насељу Лучица. То је мали објекат 

саграђен 2005. који  организује рад за три  васпитне групе. Збрињава око  80 

малишана.  Проблем овог вртића је недостатак  хигијенски  исправне воде за 

пиће у овом насељу па се вода допрема за потребе кухиње и пића. У вртићу се  

организује и припремни предшколски програм за једну групу децу. 

 Вртић „Даница Радосављевић” је објекат који  је започео са радом септембра 

2013.год. Укупно има осам васпитних група целодневног боравка и једна групу 

ППП на четири сата.  Уписано је 200 деце. Вртић је изузетно лепог ентеријера 

са изласком на терасе које воде у двориште и које се свакодневно користе. 

 Вртић  „Душко Радовић”,  новосаграђени вртић, отворен је 14. јануара 

2015.год.  Вртић има девет васпитних група, пет јаслене до три године старости 

(укључујући и новоотворену групу, почетком ове радне године, пренаменом 

канцеларијског простора) и четири васпитне групе од три до седам  година . 

Такође је изузетно лепо уређеног ентеријера и дворишног простора. Уписано је 

175  деце.  И на даље има велики проблем што кухиња није опремљена па се 

храна допрема из другог вртића, што нам повећава трошкове и отежава  

организацију рада. 

 Вртић „Лане”,је смештен у  Ромском образовном центру , гдеУстанова користи 

део простора,  који је адаптиран  у собу за боравак деце једне васпитне групе  У 

питању је велика просторија која је адаптирана у радну собу са   пратећом 

опремом. Такође испред радне собе је дечији тоалет и хол где су дечије 

гардероба и простор  за дечије радове и пано за родитеље. Група овог вртића 

броји  22 деце. 

 

Установа  организује  рад кроз два основна облика:     

-   целодневни боравак ( за децу од годину данадо  седам  година) 

- програм припреме за школу ( за децу од пет и по до шест и по год.) у граду и 

сеоскимнасељима, укључујући и путујући вртић-аутобус. 
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Установа  нуди корисницима следеће  услуге :  

 

 Целодневно збрињавање деце и  исхрана (доручак,  ужина и ручак)   који се 

заснивају на принципима правилне  исхране; 

 Васпитно- образовни рад у складу са важећим Основама програма; 

 Нега деце и превентивно здравствени надзор; 

 Програм припреме деце за полазак у школу;  

 Саветодавни рад са родитељима  педагошкопсихолошке службе; 

 Логопедско-терапеуткирад;  

 Едукативно-здравственирадсародитељима; 

 Услуге стоматолошке службе; 

 Излети, екскурзије; 

 Специјализоване програме рада са децом; 

 Путујући вртић-аутобус као посебни програм и услугу. 
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2. ВРТИЋ И ЊЕГОВО ОКРУЖЕЊЕ 
 

 

Град Пожаревац је центар Браничевског округа, са око 76 000 становника и 

самим тим је и средиште привредно-економских и културних догађања за читаво 

окружење, што се односи, пре свега на сеоска насеља. 

Миграција становништа из села ка граду стварају и већу потребу за упис деце у 

вртић и колектив, што је знатно утицало на повећање броја деце по групама преко 

норматива.  То указује на потребу отварања нових објеката, попут вртића  „Даница 

Радосављевић” и „Душко Радовић” чијим радом, нажалост, и даље нису уписана сва 

деца која су конкурисала. 

Неопходно направити добру пројекцију прираштаја становништва за наш град и 

Браничевски округ , како би се  извела прецизна стратегија потреба  за смештајем  

предшколске деце и  проширења капацитета и облика понуђених програма.  

Очекује се да ће први приватни субвенционисани вртић од стране општине 

донекле ублажити проблем. 

Неизоставна је и улога самих родитеља, као очевидаца, сарадника, посредника, 

донатора и активних учесника у процесу могућих позитивних  промена које 

неизоставно могу да утичу на квалитет и функционисање вртића где већину времена 

проводе и њихова деца. 

Осавремењивање и реновирање застарелих објеката је у току, у два вртића је 

урађено реновирање крова м. Цвет и лептирић, а рад на крову вртића Бамби је у току. 

Одрађена замена столарије у вртићима Бубамара, Невен и Полетарац,  

Комплетно су замењене санитарије у вртићима Бамби, лептирић, бубамара, 

невен и пчелица.  

Овим радовима су услови боравка деце знатно побољшни. 

Унапређивање васпитно-образовног рада кроз савремено опремљене и уређене 

просторе подићи ће функцију делања на виши ниво. 

Могући извори финансирања, осим локалне самоуправе,су донације и 

Министарство просвете 
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3. АНАЛИЗА СТАЊА 
 

 

Анализа стања у Установи са освртом на снаге и слабости, а због потребе 

доношења Развојног плана урађена је на основу следећих показатеља: 

- искуства рада у Установи, постигнутог нивоа развоја; 

- извештаја о реализацији рада у последњим годинама и издвајањем 

онога што је урађено  и онога што је проблематично. 

Кроз анализу свих ових показатеља, чланови Актива  за израду  Развојног плана 

, издвојили су следеће показатеље као: 

 

3.1. Снаге установе 
 

 

 Стручно оспособљен кадар; спремност већине васпитача, стручних сарадника, 

медицинскихсестара-васпитача за континуираним стручнимусавршавањем и 

учењем; 

 Успешна реализација васпитно-образовнограда са децом и спремност Установе 

да 

организује додатне програме који богате ипоспешују дечји развој; 

 Задовољавајући ниво оствареностиделатности у домену исхране, неге 

здравствене  и социјалне заштите; 

 Отвореност и спремност за даље развијањепартнерства са родитељима и 

локалном 

средином; 

 Редовна реализација превентивних активности Програма заштите деце од 

насиља, злостављања и занемаривања;   

 Васпитачи, стручни сарадници и сарадници размењују примере добре праксе у 

Установи и ван ње;  

 Висок проценат кандидата који успешно положе испит за лиценцу; 

 Искуствастечена радомна сопственимистраживачким пројектимаи 

активностима;   

 Искуства из учешћа у пројектут Унапређивање предшколског васпитања и 

образовања у Србији (ИМПРЕС)  ,  програма спровођења социјалне инклузије. 
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3.2. Слабости 
 

 Ниска професионална свест и незаинтерсованост за напредак Установе ; 

 Недостатак мотивисаности за рад;  

 Тешко прихватање промена које захтевају веће радно ангажовање; 

 Максимална попуњеност  васпитних група, преко капацитета и норматива;  

 Недостатак капацитета за упис све заинтересоване деце;  

 Условљеност бројем  деце у групи и вртићу, просторне организације ивременске 

динамике да се уваже све индивидуалне потребе код деце усмислу већег 

индивидуализованог приступа у раду, веће флексибилности организовањаритма  

активности, активности на отвореном; 

 Неуједначеност у заступљености играчака и дидактичког материјала у 

васпитним групама у и ван седишта Установе; 

 Недовољно активно учешће родитеља/старатеља у васпитно- образовном раду; 

 Недостатак простора у вртићима за реализацију ППП; 

 Изолованост васпитача ( рад у сеоским групама) 
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4. РЕСУРСИ И АНАЛИЗА СТАЊА 
 

4.1. Извештај за период од 2016. до 2020. 
 

 

Сваки вртић је направио анализу и листу онога што је реализовано у 

претходном периоду и  својих приоритета и недостатака које је неопходно решавати у 

кооперацији са свим наведеним могућим финансијским ресурсима, у наредном 

периоду. 

Током претходних година  Установа је из сопствених средстава, успела да обезбеди 

дидактичка средства и играчке за све објекте, што је успело да делом задовољи растуће 

потребе деце и употпуни квалитетнију игру и боравак деце по вртићима. Радне собе у 

појединим објектима немају довољан број столова, столичица , ормане и полице за 

дидактички материјал, ормане за одлагање креветића, постељине и покривача, тепихе, 

кутиће за игролике активности, цд плејере и у јасленим групама пултове за повијање 

деце. Испред радних соба у холовима налазе се панои за родитеље (фланелографи) и 

ормарићи за одлагање дечије одеће и обуће (недовољан број и дотрајалост).  

 Набављен је комплетан за  објекат „Пчелица“ и део за друге вртиће. 

 У појединим вртићима, припремне групе на полудневном боравку користе исте 

радне собе са групама на целодневном боравку тако да долази до преклапања смена, а 

у осталим, припремне групе користе исте радне собе, али у различитим сменама и по 

селима, у оквиру одговарајућих просторија- учионица по школама. 

 Вишенаменска сала постоји у три вртића ( „Невен”, „Лептирић” и „Пчелица”) и 

користи се за игру, слободне активности, активности физичког васпитања и 

реализацију различитих приредби и организацију семинара. 

 Још увек постоји велика потреба за набавком саобраћајних елемената, физичких 

реквизита и справица, музичких инструмената за децу и васпитаче, ликовних 

материјала за децу и васпитаче, што је, делимично,  годишњим набавкама и 

задовољено.  

 Недостају сликовнице и стручна литература, као и делови намештаја који су 

неопходни за смештај тих материјала. 

 Један од недостатака је шира примена информационих и комуникационих 

технологија. Са завршеним високим образовањем, васпитачи су едуковани за 

прављење компјутерских презентација и коришћење различитих програма за креативни 

рад, што би у великој мери унапредило рад са децом и иновирало рад по вртићима. То 

указује на потребу за обезбеђивањем и видео-бимова и пројектора, који би се 

користили у раду за компјутерске и остале презентације припремљених активности. 

 Намештај по радним собама је у већини случајева, осим у новијим вртићима, 

дотрајао и застарео и неопходна је замена. 

 Канцеларије за васпитаче  имају дотрајале ормаре за одлагање документације и 

ормаре са стручном литературом, телефон и рачунар. Неопходан је канцеларијски 

намештај са столовима за рачунаре.  Успостављен је систем комуникације између 

вртића повезивањем рачунара путем интернет мреже. 
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 Радне просторије ( посебне или адаптиране) за тријажу и превентиву у свим 

вртићима садрже: орман са материјалом за прву помоћ, висиномер за мерење телесне 

висине и вагу за мерење телесне тежине.  

 Сви вртићи су прикључени на систем централног грејања изузев вртића 

''Сунашце'', који се греје  на сопствени  котао, чврстим горивом. Вртић,,Бубамара'' је 

добио најновији систем грејања и хлађења путем топлотних пумпи. 

 Објектима ван седишта Установе грејање је регулисано на начин на који се греје 

школа ( централно грејање, школски котао, пећи на чврсто гориво). Побољшавање 

услова рада, обнављање основне опреме и средстава за васпитно- образовни рад, 

представљају стални задатак Установе. 

 У три дворишта је стари, дотрајали мобилијар замењен новим и савременим, а 

то су објекти „Бамби“ и „Пчелица“, обезбедила је локална самоуправа, а у објекту 

„Бубамара“ донација је компаније „Бамби“. 

 У дворишту вртића „Невен“ направљено је спортско игралиште са 

одговарајућим справама, средства је увиду донације обезбедила компанија Делта 

Ђенерали. 

 Дворишта вртића, са постојећим неисправним и застарелим справама су 

небезбедна места за боравак деце. Тренутно постоји план замене застарелих 

мобилијара у сарадњи са локалном самоуправом. 

 Реализован је пројекат обезбеђивања неколико објеката, постављањем камера за 

видео-надзор, али је у току поступак ангажовања људских ресурса, како би сам процес 

осигуравања материјалних добара био ефикаснији и делотворнији. 

 Неопходноје наћи решење како би се у потпуности решио проблем недовољног 

капацитета објеката за пријем деце. 

 Напредак подразумева и осавремењивање рада у кухињама које су недовољно 

опремљене, са дотрајалим апаратима и са веома ризичним  доводима струје и честим 

преоптерећењима, чиме је отежан и успорен рад у објектима где се храна припрема.   

 У погледу постојања одговарајућих људских ресурса, законским нормативом је 

одређен број запослених у Установи, али дефинитивно тај број из више разлога не 

задовољава потребе квалитетнијег функционисања објеката.  

 Потенцијал запослених у установи, је максимално искоришћен, али би се могао 

боље искористити стварањем квалитетнијих услова за рад, укључујући смањење броја 

деце у групама. 

 Предшколска установа у свој рад укључује стажисте и волонтере. То су већином 

васпитачи-приправници који се постепено укључују у непосредан рад са децом у 

васпитним групама уз подршку и надзор искуснијих колегиница. Стажисти у великој 

мери олакшавају рад стално запосленим васпитачима, нарочито у групама које су 

прекобројне и оним које укључују децу са сметњама у развоју. Међутим, може се 

уочити да је интересовање стажиста и волонтера за рад смањено што је резултат 

непостојања финансијске стимулације за њихов рад. Пошто је повећан број инклузивне 

деце, неоспорна је и потреба за персоналним асистентима, па је Установа започела 

процес њиховог увођења у рад са децом која имају потребу за оваквом врстом 

подршке. Локална самоуправа финансира боравак у вртићима деци са тешкоћама у  

психомоторномо развоју  која имају извештај интерресорне комисије. 
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 Сарадња са удружењем „Веритас“ које обезбеђује личне пратиоце за децу са 

сметњама у развоју је у многоме допринела лакшој интеграцији деце и примени 

индивидуализованог приступа у васпитно образовном раду. 

 Васпитачима, медицинским сестрама, стручним сарадницима и 

административним радницима, било је омогућено учешће у свим облицима стручног 

усавршавања у организацији струковних удружења. Као резултат континуираног 

улагања у стручно усавршавање запослених, већина запослених у васпитно – 

образовном раду је остварила прописан број сати стручног усавршавања. Степен 

примене знања стечених стручним усавршавањем узајамном разменом искуства кроз 

угледне активности (започето у више објеката), хоризонталну евалуацију, радионице, 

презентације „примера добре праксе“.  

 Простор у коме деца бораве у великој мери утиче на квалитет васпитно – 

образовног рада - позитивно или негативно. У неким групама простор је мали у односу 

на број деце и онемогућава слободно кретање и игру. Такође, недовољна опремљеност 

средствима ограничава примену индивидуализације у васпитно-образовном раду и 

доприноси стварању неповољне социјалне климе у групи. 

 

4.2. Материјално-технички услови и опремљеност 
 

Kвалитетном припремом програма и пројеката, и апликацијом што већег броја 

програма/пројеката отвара се могућност и за остварење већих финансијских средстава, 

а тако и могућност спровођења истих. Тиме би указали на могућности решавања 

наведених проблема по објектима, уз неопходно, континуинирано одржавање свега 

материјалног што поседујемо, а што би водило и ка унапређењу васпитно-образовног 

рада, безбедности деце и мотивисања свих људских ресурса да заједнички делују и 

функционишу.  

 

Општи циљ: Осигурање и унапређење квалитета материјално техничких услова 

Установе и улагање у развој, што подразумева:  

 

•унапређење инфраструктурне опремљености; 

 

•опремање вртића у складу са потребама; 

 

•  реализација пројеката. 

 

Анализом стања по објектима, проведене су активности за анализу постојећег 

стања у коме се налази Установа.  

Под наведеним се подразумева прикупљање информација о садашњем стању и 

позицији Установе, у намери да те информације послуже као ослонац за доношење 

одлука о томе које ће се мере предузети и у ком смеру Установа треба  да делује што је 

приказано у прилогу, у коме се налазе појединачно обављене набавке и радови са 

планираним потребама за наредни период. 
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Начини остварења активности: реновирање зграда вртића, углавном фасада и 

део прозора и врта на објекту Пчелица, као и уређење ентеријера вртића углавном 

кречење у већини вртића, првенствено у објекту „Невен“. 

Неопходно је опремити вртиће намештајем и опремом који су прилагођени 

потребама деце, повећати број дидактичког материјала, реквизита, књига, побољшати 

услове за рад у кухињи ( кухиња у вртићу Душко Радовић још увек није у функцији).  

У плану је и формирање, јединствене, централне кухиње, а и куповина 

транспортних возила- путничко и комби ( што је тренутно у процесу набавке) 

 

4.3. Унутрашњи ресурси 
 

Квалификациона структура 244 запослена на неодређено време чије зараде 

финансира Град Почаревац изгледа овако: 

1. висока стручна спрема - 77 запослених; 

2. виша стручна спрема - 29 заполослених; 

3. ССС - 70 запослених са 4.степеном и 6 запослених са 3.степеном; 

4. ВКВ - 6 запослених добили отказ; 

5. КВ – 17 запослена са 2. степеном стручне спреме и 

6. НК – 35 запослена. 

Квалификациона структура 10 запослена на одређено време радника који 

попуњавају радна места запослених који су отишли у пензију, споразумно прекинули 

радни однос, добили отказ или због смртног случаја, за које се чека одобрење: 

1. виша стручна спрема – 1 са 6. степеном стручне спреме, 

2. ССС – 6 запослена са 4. степеном стручне спреме; 

3. КВ – 2 запослена 2. степеном стручне спреме и  

4. НК – 1 запослен. 

 

 

 Назив радног места Потребан број 

извршилаца 

1. Сектор руковођења Установе  

1.1. Директор Установе 1 

1.2 Помоћник директора 1 

2. Педагошки сектор  

2.1. Стручни сарадник – педагог 1 

2.2. Стручни сарадник – психолог 1 

2.3. Стручни сарадник – логопед 2 

2.4. Главни васпитач – руководилац организационе јединице 10 

2.5. Васпитач 86 

2.6. Васпитач на реализацији припремног предшколског 

програма 

 

27 
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2.7. Медицинска сестра – васпитач 60 

3. Сектор за превентивну – здравствену заштиту  

3.1. Сарадник за унапређење превентивне здравствене заштите 1 

3.2. Сарадник за исхрану нутрициониста 1 

3.3. Сарадник – медицинска сестра за превентивну здравствену 

заштиту и негу 

 

7 

3.4. Главни кувар 6 

3.5. Кувар 3 

3.6. Сервирка 18 

3.7. Чистачица 35 

3.8. Техничар одржавања одеће - вешерка 6 

4. Финансијско - рачуноводствени сектор  

4.1. Руководилац финансијско – рачуноводствених послова 1 

4.2. Шеф рачуноводства 1 

4.3. Самостално финансијско-рачуноводствени сарадник – 

књиговођа аналитичар 

 

1 

4.4. Финансијско - административни сарадник  2 

4.5. Рачуноводствени референт 1 

4.6. Референт за јавне набавке 1 

4.7. Економ - набављач 2 

5. Административно правни сектор  

5.1. Секретар 1 

5.2. Дипломирани правник за правне, кадровске и 

административне послове 

 

1 

5.3.  Технички секретар 1 

5.4. Правни сарадник 1 

5.5. Техничка служба  

5.5.1. Домар – мајстор одржавања 5 

 

 

 Квалификациона структура 231 запослена на неодређено време чије зараде 

финансира Град Пожаревац  изгледа овако: 

1. висока стручна спрема- 46 запослених,  

2. виша Стручна спрема - 56 запослених, 

3. ССС- 66 запослених са 4.степеном и 6 запослених са 3.степеном,  
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4. ВКВ- 6 запослених,  

5. КВ-16 запослена са II степеном стручне спреме и  

6. НК – 35 запослена. 

 

 Квалификациона структура 22 запослена на одређено време по добијеном  

Закључку Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно 

ангажовање код корисника јавних средстава број 112-5906/2016 од 30. јуна 

2016.године:  

 

1. висока стручна спрема- 2 запослених,  

2. виша Стручна спрема - 3 запослених, 

3. ССС- 10 запослених са 4.степеном и 1 запослени са 3.степеном,   

4. КВ- 2 запослена са II степеном стручне спреме и  

5. НК – 4 запослена. 

 

Квалификациона структура 11 запослена на одређено време радника који 

попуњавају радна места запослених који су или отишли у пензију, споразумно 

прекинули радни однос,добили отказ или због смртног случаја, за које се чека 

одобрење: 

 

1. ССС- 3 запослена са 4.степеном стручне спреме,   

2. КВ - 2 запослена са II степеном стручне спреме и  

3. НК – 6 запослена. 

 

4.4. Спољашњи ресурси – ресурси средине 

 
1. Физичко окружење објеката:  

 
 Излетиште- Чачалица; 

 Етно парк- Тулба; 

 Регионални парк природе- Плугово; 

 Љубичево-ергела; 

 Манастири у околини ( Рукумија, Заова); 

 Археолошко налазиште- Виминацијум ( Поред Виминацијума налази се 

Маргум- локалитет из преисторијског доба)... 

 Река Дунав- излетиште Топољар-Костолац. 

 

2.  Установе културе и других институција у граду: 

 

 Народни музеј и Галерија; 

 Библиотека; 

 Центар за културу; 

 Историјски архив 
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 Развојно саветовалиште и све здравствене институције; 

 Саборна црква... 

 Историјски музеј; 

 

3.  Образовне институције и установе у граду и околини: 

 

 Основне школе; 

 Средње стручне школе; 

 Музичка школа; 

 Центар за развој талената; 

 

4.  Спортски центар и спортска удружења у граду и околини; 

5.  Професионална удружења и Удружења грађана ( УБО), Коло српских сестара; 

6.  Јавно предузеће и синдикати „Термо-електране и копови” Костолац; РИО 

Костолац, Концерн „Бамби” , Житостиг, ЈКП, Водовод , Телеком, Електро-

дистрибуција, ПТТ, Банке...; 

7.  Приватна предузећа;  

8.  Медији; 

9.  Невладине организације; 
10.Суграђани и волонтери. 

 

Установа је имала до сада квалитетну и континуирану сарадњу са одређеним 

ресурсима из локалне средине, који су кроз осмишљене активности дали допринос 

реализацији нашег васпитно- образовног процеса и унапредили целокупну делатност 

Установе. У првом реду ту је сарадња са установама културе: библиотеком, Градском 

галеријом, Културним центром, Спортском халом.  

Сваке године се организују узајамне посете и друге активности са образовним 

установама, превасходно основним школама. Ту је и сарадња са Полицијском 

станицом, Домом здравља, посебно са превентивном, педијатријском и стоматолошком 

службом, где организујемо разна предавања прилагођена деци из области очувања 

здравља, а у сарадњи са надлежнима организујемо и прегледе зуба деци у вртићу од 

стране дечјег стоматолога.  

Различите видове подршке деци и раду установе пружају и многа јавна предузећа 

из града, професионална удружења и удружења грађана, као и приватна предузећа и 

истакнути појединци-уметници.  

Оно што свакако спада у богате спољашње ресурсе везано за нашу Установу јесте 

само физичко окружење, које нам омогућава да многе активности из васпитно-

образовног програма реализујемо управо у нашем окружењу на отвореном простору: 

дворишта, близина река, спортски терени, Виминацијум... 

Свакако, остаје довољно простора да се та сарадња продуби и прошири на опште 

задовољство свих учесника у заједничким пројектима и активностима које би 

користиле и квалитетно утицале на сазнајно и културно васпитање наше деце. 
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5. МИСИЈА И ВИЗИЈА 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ми смо предшколска установа у којој 

сви запослени настоје да створе услове за 

сигурно, срећно и здраво одрастање 

најмлађих суграђана, заснивајући свој рад 

на савременим знањима и изграђеним 

професионалним вештинама   
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Желимо да у наредним  годинама 

постанемо установа која ће бити права 

подршка  породици , 

отворена и спремна за промене, нове  

идеје, програме и сараднике 
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6. ПОТРЕБЕ И ПРИОРИТЕТИ 

 
 Приоритети Развојног плана Установе као стратешког документа за наредни 

период од четири године од 2020. до 2024., на чијој реализацији ће се у Установи  

радити,  сагледавају пре свега потребе деце и породице и  адекватне услове за боравак 

најмлађих. 

 Питање  приоритета  и потреба  за наше окружење а тиме и нашу предшколску 

установу, није се битно променило  ако упоредимо са претходним периодом. Наиме, и 

поред постојања  два нова објекта у Пожаревцу, и даље  постоји проблем смештаја и 

остајања на листи чекања деце узраста од једне до три године. Потребе савремене 

породице су се измениле и  родитељи имају све више интересовања за смештај мале 

деце  од годину дана па и млађег узраста. С друге стране миграција становништва је 

интензивна. Породице из сеоских насеља се досељавају у град и траже место у вртићу, 

док се број становништва због одласка из земље такође смањује.  Тако имамо слику да 

су нам предшколске,посебно групе четворочасовног припремног програма   са јако 

мало деце ( од 5 до 10), а јаслене групе долазе до двадестеоро деце што је изнад 

норматива.  Локална заједница би требало да у сарадњи са предшколском установом  

направи стратегију развоја  и планирања ширења понуда и капацитета. Такође и радно 

време вртића захтева праћење потреба породице и функционисања заједнице, и у 

складу са тим га треба мењати. 

 Изградња још два објекта капацитета до сто осамдесеторо  деце  ( један објекат 

у Пожаревцу и један у Костолцу) би нам омогућило и растерећење постојећих објеката 

и поштовање) законског норматива за узрасне групе.Поштовање норматива је од 

изузетне важности за квалитетан рад и око тога треба постојати сагласност свих 

учесника у заједници. 

 Од великог значаја је и  уређење и опремање дворишног простора свих објеката.  

Претходних година је уређено двориште вртића,,Пчелица''и вртића,,Бамби'' и започето 

сређивање дворишта  вртића ,,Бубамара''. Неопходно је да се опреме дворишта и свих 

других вртића како би била у функцији  и   како би игра на отвореном простору  била 

омогућена. ово је јако важно и због праћења нове концепције Основа програма која 

предвиђа боравак на отвореном и планирање што више  активности  у дворишту и 

природном амбијенту. Од приоритетног значаја је и улагање у техничку опремљеност 

објеката у виду рачунарске опреме у свим вртићима да би се адекватно испоштовали 

захтеви Нових основа програма. 

 Приоритети развоја  у нашем раду у наредним годинама су и : 

- унапређење васпитно образовне праксе истраживачким  приступом и 

савременим  методама у раду : примена индивидуализације кроз рад у малим 

групама,функционално коришћење портфолија и развијање партнерства са родитељима 

, обука за пројектно планирање у васпитно образовном процесу 

- развијање професионалних компетенција запослених кроз тимски рад, сарадњу и 

међусобну размену;  
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- унапређивање компетенција и вештина за примену информатичких техника и 

приступа   

  у раду 

- иницирање и неговање партнерства са локалном заједницом и промоција рада 

Установе 

 Узимајући у обзир анализу реализованих циљева и активности из Развојног 

плана за претходни период,, задатаке и активности који су реализовани кроз рад Тима 

за самовредновање, као и прописане стандарде квалитета рада Установе, сагласили смо 

се да у наредном периоду од четири године, вреднујемо и унапређујемо све четири 

области квалитета рада предшколских установа:   

 

 1. ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД  

 

   2. ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ  

 

   3. ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА 

 

  4. УПРАВЉАЊЕ И  ОРГАНИЗАЦИЈА  

 

Приоритет ће нам бити  област васпитно образовног рада због потребе примене 

нове концепције Основа програма. ,.Године узлета''. Пожаревац и наша установа 

обавезна је  за имплементацију нових основа од септембра 2020. 
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7. ОБЛАСТИ  КВАЛИТЕТА 

7.1. Васпитно-образовни рад 

 
 1.Циљ: Унапредити процес васпитно образовног рада кроз већу примену 

савремених приступа и  концепција у раду (пројектно планирање, интерактивно 

учење и др)  

 

Задатак: Активности: 

 

Евалуација : Носиоци 

активности и 

динамика: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Едуковати 

васпитаче и 

медицинске 

сетре 

васпитаче за 

примену 

савремених 

приступа у 

васпитно 

образовном 

раду и 

примену 

нових 

Основа 

програма 

 

1.Организовати 

акредитоване 

програме и обуке за 

запослене у установи 

које унапређују 

компетенције за 

поучавање и учење  

 

Критеријуми успеха:  

- повећан број 

васпитача који 

примењују 

интерактивне методе 

и приступ  у раду,  

- одржане едукације 

у току радне године 

 

Педагошки 

колегијум 

 

 

 

Континуирано од 

2020. 

 

2. Укључивање у 

обуку за примену 

нових Основа 

програма и 

хоризонтално ширење 

искустава и знања  у 

Установи 

 

 

- број  запослених 

који су прошли 

обуку и ширење у 

односу на укупан 

број стручно 

запослених 

 

 Директор, 

помоћник  

директора , 

стручна служба  

 у континуитету  

 

3. Иницрати тимски 

рад на нивоу вртића на 

осмишљавању и 

уређењу свих 

расположивих 

простора у објектима 

 

 

 

Промене у простору , 

функционално и 

организационо 

 

 Педагошки 

колегијум, 

 

4.   Организовати у 

континуитету 

радионице за децу у 

простору институција 

културе, спортском 

центру и природном 

окружењу и у сарадњи 

са стручњацима 

различитог профила 

 

 

 

 

 

 Извештаји тимова 

објеката и Тима за 

диверсификоване 

програме 

 

Чланови Тима за 

диверсификоване 

програме, 

пом.директора, 

стручни 

сарадници и 

други васпитачи, 

представници 

градских 

установа и 

институција 
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5.Организовање  

стручних посета и 

размена са другим 

предшколским 

установама које су 

пилотирале Нове 

основе програма и 

другим  

установама 

 

 

 

 

Извештаји са посета 

и 

стручних   размена 

 

 

 

Директор, 

помоћник 

директора, 

стручни тим, 

представници 

васпитача 

 6. Радити у оквиру 

Тима за 

самовредновање  на 

повећању и 

осмишљавању 

угледних активности 

које промовишу 

савремене методе у 

раду 

 

Извештаји Тима за 

самовредновање, 

тимова објеката 

 

Директор, 

помоћник 

директора, 

стручни тим, 

Чланови Тима за 

самовредновање  

  

7. Иницирање и 

развијање пројеката и 

специфичних 

програма на нивоу 

тимова вртића 

 

 

 

 

 

Примена нових 

приступа у раду и 

осавремењен процес 

во рад   

Педагошки 

колегијум, 

чланови тимова 

вртића, стручни 

сарадници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развојни план Предшколске установе ,,Љубица Вребалов'' Пожаревац 

25 

 

 2. Циљ:  Унапредити рад на функционалнијој употреби и бољој 

искоришћености физичког простора тј простора унутар вртића и у дворишту 

вртића 

 

 

 

Задатак: Активности: 

 

Евалуација 

исходи : 

Носиоци 

активности и 

динамика: 

 

 

 

Увести у 

редовну 

праксу да се 

пре почетка 

радне године 

ради детаљна 

анализа 

искоришћено

сти простора 

у објектима и 

изради 

акциони план 

за уређење 

средние и 

промене у 

простору 

сваког 

вртића 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рад на осмишљавању 

методологије  -техние и 

инструментипосматрања,пре

длози радионица за децу и 

васпитаче у циљу промена у 

простору 

 

 

У сваком 

објекту постоје 

акциони 

планови 

уређења и 

измене и  

уочене 

промене у 

односу на 

претходну 

годину 

Главни 

васпитач уз тим 

који ради на 

уређењу 

 

 

Од септембра 

2020 

Формирање тима који има за 

циљ израду  плановa за 

функционалнију 

искоришћеност простора 

 

 

Постојање 

идејних 

решења, 

планова и  

записа са 

радионица са 

децом, 

родитељима 

Помоћник 

директора, 

главни 

васпитачи и 

остали 

заполсени у 

објекту 

 

Укључивање критичког 

пријатеља у акције уређења 

простора 

 

 

 

Нови предлози 

и уважене 

сугетије који 

су примењени 

у раду 

 

    Колеге из 

других вртића, 

школа, 

родитељи, 

стручни 

сарадници уз 

договор са 

домаћинима 

 

 

 

 

 

 

Хоризонтална размена -

искуства из свих вртића -

посета објектима и 

организовање изложбе 

,,иновације у раду- 

подстицајна средина за 

учење'' 

 

Богатија 

пракса и 

мноштво 

различитих 

решења 

Постојање 

пратеће 

документације-

фотографије 

 

 

Васпитно 

образовни кадар 

из свих 

објеката,стручн

и сарадници 

помоћник 

директора,дирек

тор 
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Формирати у 

сваком 

вртићу, 

простор 

према 

могућностим

а који би 

имао 

функцију 

сензорне собе 

(за децу којој 

је потребна 

додатна 

подршка) 

 

 

Посета Дневном центру који 

је опремљен сензорним 

простором и размена са 

колегама из социјалне 

заштите 

 

Пријатнија 

атмосфера и 

мањи број 

,,конфликтних 

и тешких 

ситуација'' са 

децом којој је 

потребна 

додатна 

подршка 

Директор,  

стручни 

сарадници 

 Анимирање локалне 

заједнице и родитеља у 

подршци за опремањем ових 

простора 

Постојање 

богатије 

понуде у 

средствима, 

дидактици,опр

еми ових 

простора 

 

Директор, 

помоћник 

директора, 

представници 

Савета 

родитеља, УО 

 У складу са 

могућностим

а оплеменити 

дворишни 

простор 

сензорним 

таблама и 

другим 

подстицајним  

средствима  

 

 Формирати радну групу 

која би израдила акциони 

план и иницирала 

реализацију за сваки вртић 

 

 

         -//- 

 

Чланови радне 

групе, остали 

запослени у 

вртићу, 

родитељи, деца 

 Иницирати и укључивати се 

у конкурсе и донаторске 

акције за  уређење дворишта 

и добијање мобилијара 

 

 

 

  Уређена и 

опремљена 

дворишта која 

богате дечју 

игру 

 

Директор, 

пом.директора, 

представници 

УО, Савета 

родитеља, 

чланови тима за 

медијско 

оглашавање идр 
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 3.циљ: Обогатити  део васпитнообразовне праксе на стварању прилика за 

интеракцију деце различитог узраста и са различитим моделима одраслих  

 

Задатак: Активности: 

 

Евалуација 

исходи : 

Носиоци 

активности и 

динамика: 

Осмислити 

плански и у 

континуитету 

прилике за 

интеракцију деце 

различитог 

узраста и деце и 

одраслих 

 

 

 

У оквиру редовних 

активности и 

свечаних дешавања 

за годину дана, 

сваки вртић 

сачињава свој 

календар 

манифестација и 

дружења деце и 

деце и одраслих 

 

 

 

Богатија искуства 

у колективу и 

дечја искуства, 

сазнања 

 

Фотографије, 

видео записи 

 

 

Тимови васпитача, 

стручни 

сарадници, 

представници 

родитеља, деце 

 

 

 

 

 

Обновити и 

проширити 

манифестације у 

простору вртића 

као: Беби 

олимпијада, 

Пролећне игре деце 

и одраслих и сл 

 

 

 

Богатија искуства 

у колективу, 

васпитно 

образовна пракса 

и дечја искуства, 

сазнања 

 

Фотографије, 

видео записи 

Тимови васпитача, 

стручни 

сарадници, 

представници 

родитеља, деце,  

 

 

 

Проширити значај 

и улогу размене са 

одраслима као 

подршку за 

покретање 

истарживачких 

пројеката у вртићу 

и окружењу 

 

Нови пројекти и 

истраживачки 

радови  на нивоу 

установе 

Тимови васпитача, 

стручни 

сарадници, 

представници 

родитеља, 

деце,стручњаци 

разних профила из 

окружења 

 

 

 

 

Уврстити у 

обавезне,  

програм,,нашимали 

гости''.гостовање 

млађе браће или 

сестара посебно у 

групама ППп 

 

Богатија искуства 

деце свих узраста, 

квалитетан во 

процес 

 

Актив васпитача 

ППП као и остали 

васпитачи 

истручни 

сарадници 
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 4. циљ: Успоставитисистематски приступ индивидуализацији васпитно-

образовног рада и праћења напредовања и развоја деце 

 

 

    

      Задатак:        Активности: 

 

      Евалуација  

        исходи : 

Носиоци 

активности и 

динамика: 

 

 

Освестити 

функцију и 

значај дечјих 

портфолија и 

примену податка 

у програмирању 

и евалуацији 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирати радну 

групу која ће се 

бавити значајем 

праћења портфолија 

и припреми 

материјала и 

смерница за активе 

и стручна већа 

Документација 

васпитне групе , 

постојање 

инструмената, 

белешки и 

индивидуализованих 

и прилагођених 

планова 

 

 

Координатор 

радне групе, 

стручни 

сарадници, 

пом.директора и 

сви васпитачи 

Од септембра 

2020 

Упућивање 

приправника о 

значају портфолија 

и 

индивидуализованог 

приступа у раду 

кроз менторски рад 

и тим ментора и 

приправника 

 

Записници са 

састанака тима, 

квалитетније 

професионалне 

компетенције 

младих васпитача 

 

У континуитету 

од септембра 2020 

 

Изношење на 

тимовима и 

активима примера 

добрих 

индивидуализованих 

планова и 

прилагођених 

програма у раду 

 

 

 

Записници са 

састанака тимова и 

актива, квалитетније 

професионалне 

компетенције 

младих васпитача 

 

 

 

У континуитету 

од септембра 2020 

Укључити 

родитеље у 

процес праћења 

дечјег развоја и 

напредовања. 

Почетно 

прикупљање 

података од 

родитеља о развоју и 

интересовањима 

детета путем 

упитника 

упитници за 

родитеље 

„Путујући 

портфолио 

Медицинске 

сестре–васпитачи 

васпитачи 

родитељи 
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Редовно 

информисање 

родитеља о 

напредовању детета 

на групним 

родитељским 

састанцима или 

путем „путујућег 

портфолија“ 

Прикупљање  

 

података од 

родитеља о развоју и 

напредовању детета 

у радној години 
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7.2. Област квалитета – подршка деци и породици 

 

 1.развојни циљ:  Радити на сталном унапређивању услова за учење и развој 

деце кроз пружање подршке породици и промовисању заштитеправа деце 

 

Задатак: Активности: 

 

Евалуација 

исходи : 

Носиоци 

активности и 

динамика: 

 

 Појачати и 

промовисати 

активности на 

обезбеђивању 

сигурне, безбедне 

и толерантне 

средине за свако 

дете у 

колектливу 

 

 

 

 

 

 

 

 

У оквиру Тима за 

заштиту од 

насиља и 

дискриминације 

вршити анализу 

ситуација где је 

угрожена 

сигурност и 

безбедност деце и 

сачинити план за 

отклањање истих 

 

Записници са 

одржаних 

састанака, 

разрешене 

проблематичне 

ситуације и 

предузете 

активности 

 

Директор, 

чланови Тима за 

заштиту од 

насиља, чланови 

Савета родитеља, 

Управног одбора 

или локалне 

заједнице 

У континуитету  

од јануара 2020. 

 

За сваки 

појединачни 

случај сумње на 

насиље, 

занемаривање или 

дискриминацију  

тражити 

консултације кроз 

Тим за заштиту и 

појачан надзор уз  

сачињавање 

службених 

белешки 

 

 

 

 

 

 

Записници са 

одржаних 

састанака, 

разрешене 

проблематичне 

ситуације и 

предузете 

активности 

 

 

Чланови Тима за 

заштиту од 

насиља, секретар 

директор 

Установе, 

васпитачи 

 

 

 

 

 

У континуитету 
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Уврстити 

промовисање 

права деце и 

заштиту истих, 

као редовне 

активности кроз 

родитељске 

састанке,трибине, 

штампане 

материјале и 

друге активности 

Записници,   

извептаји 

 

Већа освешћеност 

родитеља , мање 

критичних 

ситуација за 

реаговање Тима 

Чланови Тима за 

заштиту од 

насиља, секретар 

директор 

Установе, 

васпитачи 

 

 

 

 

 

У континуитету 
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 2. развојни циљ: Обезбедити различите и богатије начине за подршку 

иинтеграцију породице у живот и рад вртића  

 

Задатак: Активности: 

 

Евалуација 

исходи : 

Носиоци 

активности и 

динамика: 

 

 

 

 

На нивоу 

установе, вртића 

и васпитне групе, 

остваривати 

различите 

прилике за 

интеракцију деце 

и одраслих 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стварати услове 

за одржавање 

мотивације и 

активну 

партиципацију 

родитеља у 

живот и рад 

вртића 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уприличити 

чешће гостовање 

родитеља у групи 

: као партнера у 

игри, учењу, 

шетњи, излету и 

новим искуствима 

у односу на саму 

групу и поједину 

децу 

 

 

Белешке са 

састанака, 

фотографије 

 

Боља и 

квалитетнија 

размена свих 

актера, боља 

информисаност 

родитеља, већа 

мотивација 

 

 

Васпитачи, 

родитељи, деца, 

стручни сарадници 

Организовање 

родитељских 

састанака са 

предложеном 

темом од стране 

родитеља 

Писани извештаји, 

постери, снимци 

Боља и 

квалитетнија 

размена свих 

актера, боља 

информисаност 

родитеља, већа 

мотивација 

 

Васпитачи, 

стручни 

сарадници, 

директор, 

пом.директора, 

представници 

родитеља 

У континуитету од 

2020. 

Покренути 

заједничке 

пројекте на нивоу 

васп.групе или 

вртића где ће 

партнери бити и 

родитељи из 

групе 

Писани извештаји, 

постери, снимци 

Боља и 

квалитетнија 

размена свих 

актера, боља 

информисаност 

родитеља, већа 

мотивација 

-//- 

 

Израдити што 

више промо 

материјала, 

брошура и 

флајера који ће 

-//- -//- 
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Испитати 

периодично 

потребе родитеља 

и редефинисати 

понуду програма 

помоћи 

родитељима у 

информисању и 

јачању 

родитељских 

компетенција 

Формирати 

клубове родитеља  

на нивоу установе 

и објеката 

Забелешке о раду 

клуба , израђени 

евалуациони 

листови , 

боља размена и 

мотивисаност 

родитеља 

 

Сваке радне 

године од 2020/21. 

 

Иницирати 

заједничке акције 

васпитача, 

родитеља и 

представника 

локалне заједнице 

са различитим 

мотивима 

Писани извештаји, 

постери, 

снимци,сајт 

установе 

Боља и 

квалитетнија 

размена свих 

актера, боља 

информисаност 

родитеља, већа 

мотивација 

Током радне 

2020/21. и надаље 

 

 

 

Радити на 

осмишљавању 

разноврсних 

понуда програма 

породици у 

складу са 

потребама и 

могућностим 

 

 

 

 

 

 

Проценити ниво 

квалитета 

постојећих 

програма и услуга 

и утврдити врсте 

програма и услуга 

које предлажу 

родитељи 

 

 

Обрађени 

упитници и анкете 

који су темељ за 

пројекцију за 

следећи период 

 

 

 

 

Педагошки 

колегијум, 

представници 

Савета родитеља, 

чланови Тима за 

диверсификацију 

програма 

Од априла 2020. 

 

 

Утврдити врсте 

програма и услуга 

које родитељи 

предлажу 

 

 

Регистар 

понуђених 

програма 

 

Педагошки 

колегијум, 

представници 

Савета родитеља, 

чланови Тима за 

диверсификацију 
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програма 

 

Од септембра 2020  

и сваке наредне 

године 

 Омогућити 

стручно 

усавршавање 

васпитача  за 

реализацију 

програма који се 

нуде деци и 

њиховим 

породицама 

Присуство новим 

обукама -бар једна 

у току радне 

године 

 

Примена нових 

вештина и знања у 

пракси 

 

 

Директор, 

помоћник 

директора 

 

У континуитету  

  

Информисање о 

програмима које 

установа нуди са 

циљем ширења 

мреже корисника 

 

 

 

постављање 

понуде програма 

на Сајт установе, 

гостовање у 

колакним 

медијима 

већи број 

учесника у 

различитим 

програмима 

Тим за медијско 

оглашавање,  

Чланови Тима за 

диверсификацију 
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7.3   Област квалитета – професионална заједница учења 

 

 1.РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Унапредити начине размене информација као и 

професионалну комуникацију кроз промовисање тимског рада и сарадње на свим 

нивоима 

 

ЗАДАЦИ Активности: 

 

Евалуација 

исходи : 

Носиоци 

активности и 

динамика: 

 

 

 

Информисати 

правовремено 

запослене и 

родитеље о 

активностима, 

процедурама , 

правилима и 

одговорностима 

у установи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информисати 

правовремено 

запослене и 

родитеље о 

активностима, 

процедурама , 

правилима и 

одговорностима 

у установи 

 

 

Формирати базу 

података са наведеним 

информацијама, 

процедурама, 

правилима и 

одговорностимазапосле

них као и родитеља, 

носиоцима 

информисања, начином 

праћења информисања 

и носиоцима праћења 

 

 

Формирана је 

база 

податакакоја 

садржи 

процедуре, 

правилнике и 

одговорностин

а нивоу 

установе са 

носиоцима и 

начином 

информисања 

запослених 

каои 

родитеља; 

 

Транспарентно

ст и 

обавештеност 

у установи 

 

 

Директор,помоћн

ик директора, 

секретар, 

руководиоци 

служби, 

координатори 

тимова и 

одговрни 

васпитачи  

 

 

 Током 2020. и у 

континуитету 

сваке радне 

године 

 

 

 

 

Представљати 

запосленима 

информације, 

процедуре, правила и 

одговорности на 

различите начине у 

писаној, електронској 

форми и усмено, путем 

презентација 

 

Запослени и 

родитељи су 

на различите 

начине 

благовремено 

упознати са 

информацијам

а, процедурама 

и правилима и 

одговорностим

а у установи 

 

Директор,помоћн

ик директора, 

секретар, 

руководиоци 

служби, 

координатори 

тимова и 

одговрни 

васпитачи  

 

Током  радне 

2020 и на даље 



Развојни план Предшколске установе ,,Љубица Вребалов'' Пожаревац 

36 

 

 

Размена искустава о 

процедурама и 

одговорностима 

везаним за реализацију 

инклузивног програма  

и активности  на 

индивидуализацији рада 

 

Запослени и 

родитељи су 

на различите 

начине 

информисани 

и имају 

подршку у во 

раду по 

инклузивном 

програму и 

подршци 

детету  

Чланови тима за 

инклузивно 

образовање,  

стручни 

сарданици, 

родитељи деце у 

инклузивном 

програму 

 

Током  радне 

2020 и на даље 

Дефинисање , 

утврђивање поступака и 

процедуре  и улоге 

запослених у 

ситуацијама сумње на 

насиље и, 

дискриминацију и 

заштиту, у складу са 

Протоколом и 

Правилником 

 

 

Запослени и 

родитељи су 

благовремено 

информисани 

и познају 

поступке и 

процедуре  у 

случајевима 

сумње на 

насиље и 

дискриминациј

у и поступају у 

складу са 

истим 

 

Координатори 

тима за заштиту 

од насиља, 

сектретар 

установе, 

чланови тима за 

заштиту од 

насиља  

 

 

Током  радне 

2020 и на даље 

 Информисати родитеље 

деце са тешкоћама у 

развоју која похађају 

предшколску установу о 

услугама које пружају 

институције, установе  и 

удружења 

 

 

Родитељи су 

наразличите 

начине 

упућени и 

информисани 

о 

могућностима 

и услугама 

које могу да 

оставре за 

негу,  

васпитање 

иобразовањеи 

помоћ  детету 

 

Тим за 

инклузивно 

образовање, 

секретар 

Установе 

стручни 

сарадници, 

васпитачи групе 

 

 

 

током 2020 и 

надаље сваке 

радне године 

Организовати Организовати Одржан бар Педагошки 
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стручно 

усавршавање 

које има за циљ 

подизање 

квалитета 

вештина 

комуникације и 

рада у тиму као 

и савремених 

информатичких 

вештина и 

писмености 

 

 

 

акредитоване  обуке и 

друге семинаре на тему 

комуникације и 

сарадничких односа 

 

један семинар 

током године 

са овом 

тематиком 

 

Извештај Тима 

за стручно 

усавршавање 

колегијум, 

директор,тим за 

стручно 

усавшавање  

 

У току сваке 

године 

Организовати обуке за 

запослене из области 

информационих 

технологија и знања и 

вештине из области 

дигиталних технологија 

 

Одржан један 

акредитован 

програм из ове 

области 

 

Извештај Тима 

за стручно 

усавршавање 

 

 

Педагошки 

колегијум, 

директор, тим за 

стручно 

усавршавање  

 

У току 2020/21. 

 

Организовати радинице 

на тему решавања 

конфиката и рада у 

тиму 

 

 

Нове вештине 

и искуства и 

примена у 

раду васпитача 

Извештајиорад

у вртића 

 

Стручни 

сарадници 

 

 

Једна радионица 

у току сваке 

године 

Планирати један актив 

посвећен асертивној 

комуникацији , 

особинама тимског 

рада, сарадње у тиму.. 

 

Нове вештине 

и сазнања 

примењена у 

пракси 

васпитача 

 

Извештаји о 

раду вртића 

Председници и 

координтори 

актива, стручни 

сарадници 

 

Током сваке 

радне године 

један актив 

посвећен неком 

од садржаја  

Подизати 

квалитет 

вештина 

комуникације, 

рада у тиму кроз 

обуке и 

семинаре за 

запослене 

Презентовати искустава 

у примени знања и 

вештина стечених у 

оквиру стручног 

усавршавања у области 

професионалне 

комуникације и тимског 

рада на активима и 

 

-//- 

Педагошки 

колегијум, 

помоћник 

директора, 

Координатор 

тима за стручно 

усвршавање 
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већима  

у континуитету 

 

Организовати 

рад стручних 

актива и тимова 

по принципу 

заједничког 

учења,критичко

г 

преиспитивања 

и вредновања 

васпитнообразов

не праксе 

 

 

Планирати активе и 

састанке који ће се 

заснивати надискусији, 

рефлексији и критичко 

преиспитивању праксе 

 

 

белешке 

тимова и 

продукти са 

размена по 

вртићима  

 

 

тимови васпитача 

и сестара, 

помоћник 

директора, 

стручни 

сарадници 

 

 

 

у 

континуитету,од 

септембра сваке 

радне године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покренути тимове 

васпитача и сестара 

васпитача на нивоу 

сваког вртића )по 

потреби и других 

запослених) на 

планирању и 

реализацији 

заједнинчких пројеката 

и акција 

 

 

 

тимови у 

сваком вртићу 

планирају, 

реализују, 

прате и 

процењују 

заједничке 

акције 

 

 

тим вртића, 

помоћник 

директора, 

стручни 

сарадници 

 

 

 

у континуитету, 

од септембра 

сваке радне 

године 

 

 

 

 

У оквиру стручних тела 

и актива презентују се 

искуства о заједничким 

активностима и 

пројектима  

 

организовање 

васпитно 

образовних 

већа и актива 

где се 

презентују 

пројекти 

 

 

представници 

тимова 

васпитача, 

помоћник 

директора  

сваке године бар 

две презентације 
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Најбољи примери 

истраживачког рада и 

пројеката се приказују 

на стручним 

конференцијама  и на 

окружним сусретима и 

другим приликама 

 

 

евалуационе 

листе, 

израђене 

презентације, 

матреијали 

који су 

пратили рад и 

истраживање 

 

тимови васпитача 

и мед.сестара 

васпитача вртића 

 

 

 

једном годишње 

на републичким 

и окружним 

сусретима 

7.4.  Област квалитета – управљање и организација 

 
 За област управљања и организације се може рећи да је садржински била 

обухваћена ранијим планом у склопу тадашње области организације, руковођења и 

обезбеђивања квалитета. Анализом претходног стања уочено је да је у установи у 

извесној мери недостаје познавање процедура и надлежности у непредвиђеним 

околностима попут сумње на насиље и злостављање, спорова око преузимања детета 

између два растављена родитеља и другим ситуацијама. Исто тако је примећена 

извесна слабост у функционисању појединих тимова и актива услед неодговарајућих 

структура чланова – чланови пребрзо иступају или улазе у њих и у тимовима и 

активнима остаје недовољан број прошлогодишњих чланова, што све скупа нарушава 

континуитет рада тимова и актива. Сматра се да још увек има места за помак у сарадњи 

са локалном заједницом. Како установа неминовно ступа у већи обим промена које 

изискује примена Нових основа, планом је такође разрађен мотивациони аспект 

запослених у установи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Циљ: Задаци : Активности: Носиоци: 
Време 

реализације: 

Критеријуми 

успеха: 

Јачање 

организационе 

структуре – 

дефинисање 

процедура и 

носиоца 

одговорности 

Обука 

запослених о 

утврђеним 

протоколима 

поступања и 

надлежностима 

установе и 

запослених у 

ванредним и 

редовним 

околностима 

функционисања 

установе 

- Организовање 

и похађање 

стручних 

семинара 

- Презентација и 

излагање 

протеклог 

семинара на 

састанцима 

стручних тела, 

актива, тимова 

и колегијумима  

- Истицање 

информација на 

видљивим 

местима у 

установи 

Директор, 

помоћник 

директора, 

стручни 

сарадници, 

секретар, 

васпитачи, 

мед. сестре 

васпитачи, 

превентивне 

сестре и 

остали 

запослени 

по потреби 

У раздобљу 

од 2020. до 

2024. године 

Запослени 

препознају 

редовне и 

изузетне 

ситуације у 

установи и 

сходно њима 

покрећу и 

ефикасно 

примењују 

одговарајуће 

протоколе 

поступања 

 

 

Јачање 

ефикасности 

стручних 

актива и 

тимова 

Обезбеђивање 

континуитета 

функционисања 

тимова и 

актива 

Одржавање 

извесног броја 

претходних 

чланова  

приликом 

формирања 

новог састава 

тимова и 

стручних 

актива на 

Директор, 

помоћник 

директора, 

стручни 

сарадници 

Почетак 

радних 

година у 

раздобљу од 

2020. до 

2024. 

- Размена на 

стручним 

телима 

Извештаји 

стручних 

тела, 

- Извештаји о 

извршеном 

надзору и 
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почетку сваке 

радне 

увиду у рад 

 

Допринос 

иновативним 

замислима и 

активностима у 

раду тимова и 

стручних 

актива 

Бирање нових 

чланова и 

расподела 

улога према 

способностима, 

вештинама, 

афинитетима и 

осталим 

компетенцијама 

запослених 

Директор, 

помоћник 

директора, 

стручни 

сарадници 

Почетак 

радних 

година у 

раздобљу од 

2020. до 

2024. 

- Размена на 

стручним 

телима 

Извештаји 

стручних 

тела, 

- Извештаји о 

извршеном 

надзору и 

увиду у рад 

 

Подржавање 

сарадње са 

локалном 

заједницом 

Успостављање 

нових видова 

сарадње са 

локалним 

институцијама 

и установама 

- Конкурисање 

за заједничке 

пројекте  

- Заједничке 

акције на 

локалном 

нивоу у циљу 

унапређивања 

услуга и 

програма 

 

Директор, 

помоћник 

директора, 

секретар, 

стр. 

сарадници, 

сарадник за 

ПЗЗ, гл. 

васпитачи, 

мед. сестре 

на ПЗЗ 

Раздобље од 

2020-2024. 

Извештаји о 

оствареној 

сарадњи  и 

реализованим 

пројектима. 
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Јачање 

мотивације 

запослених 

Осмишљавање 

и примена 

разних начина 

подстицаја 

мотивације за 

професионални 

развој 

- Спровођење 

активности из 

Правилника о 

награђивању 

- Креирање 

нових 

активности са 

циљем 

унапређивања 

радне 

мотивације 

- Делегирање 

већих 

одговорности 

истакнутим 

запосленима 

- Организовање 

друштвених 

окупљања, 

заједничких 

излета и других 

активности са 

циљем јачања 

осећања 

припадности 

запослених и 

кохезивности у 

установи 

Директор, 

помоћник 

директора, 

гл. 

васпитачи, 

стручни 

сарадници 

Период од 

2020-2024. 

- Годишњи 

извештаји 

- Анкетирање 

запослених 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председник  Управног одбора:                                             Директор: 

 

_____________________                                                                ________________ 
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8. ПРИЛОГ 

8.1. Материјално-техничка опремљеност објеката 

(реализованеактивности) и план активности за наредни 

период 
 

 

 
 

8.1.1. Објекат „Пчелица“ 

 
Реализација радова и опремањапрема претходном плану 

 

 

- Кречење целог објекта  

- Урађена реконструкција свих санитарних чворова у објекту  

- Промењена столарија у свим дечјим купатилима  

- Набавељене полице за играчке по радним собама  

- Набављени радни столови за васпитно особље  

- Набављени столови за децу у васпитним групама  

- Набављене дечје столице за васпитне групе 

 

Није планирано у предходном развојном плану, а урађено је : 

-  Преуређивање дворишта и постављање нових справа  

- Замена подова у ходницима и на степеништу у целом објекту ( осим другог 

спрата)  

- Урађено озвучење  

 

План неопходних радова и опремања за наредни период 

 

ЈАСЛИЦЕ :  

- Тамне завесе ( две собе) 

- Играчке  

ВРТИЋ : 

- Тамне завесе ( пет соба) 

- Замена столарије у целом објекту  

- Телевизор ( шест ком.) 

- ДВД  ( шест ком. ) 

- Музичка линија ( шест ком.) 



Развојни план Предшколске установе ,,Љубица Вребалов'' Пожаревац 

45 

 

- Ормани за креветиће  

- Ниске полице за играчке  

- Ормарићи за децу ( за седам група) 

- Огласне табле  

- Дидактички материјал  

- Кухиње за децу ( шест ком.) 

- Кућице скривалице ( шест ком.) 

- Литература (сликовнице,бајке,басне,енциклопедије о животињама) 

- Штитници за радијаторе  

- Фотеље за децу  

- Ормани за канцеларију превентивне сестре  

- Камера  

- Фотоапарат  

КУХИЊА : 

- Шпорет  

- Кипер  

- Казан  

- Месорезница 

- Машина за судове ( три ком.) 

- Машина за млевење меса  

- Универзална машина за сецкање  

- Фрижидер  

- Кухињски елементи за чајне кухиње  

- Колица за сервирање хране ( два ком.) 

- Посуђе ( оштрач ножева,ножеви за обраду поврћа и меса,жице за мућење ,касете 

од 30 и 40 литара,Шерпе  од 30,40 и 2 литра ) 

 

ВЕШЕРАЈ:  

- Орман са полицама ( два ком.) 

- Штанд за качење униформи 

- Постељина за пертинијеве кревете ( подушечни са ластишем ) – 200 комада  

- Портикле  100 ком 
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8.1.2. Објекат „Невен“ 

 
Реализација радова и опремањапрема претходном плану 

 

- Није урађена замена олука на објекту, урађено је само санирање већих 

оштећења на појединим деловима олука  

- Урађена је реконструкција свих мокрих чворова  у објекту, као и дотрајалих 

водоводних и канализационих инсталација и замена плочица  

- Замењени су дотрајали подови урадним собама  у приземљу објекта 

-  Нису замењени   гардеробни ормари који су дотрајали, новим полицама за 

одлагање гардеробе  на спрату објекта;  

- Није замењен  намештај у радним собама и осталим просторима објекта  

- Урађена је реконструкција  комплетних електро-инсталација  у целом објекту;  

- У току је постављање заштите на радијеторе у јасленом делу. 

- Није замењена унутрашња столарија  

- Није постављен клима уређај у беби сали и кухињском блоку  

- Урађено је делимично инсталирање кабловске мреже  

- Није набављен штампач за превентивну службу, ни рачунар и штампач за 

васпитно особље у јаслицама  

- Обновљена је  постељина  ( подушечни чаршави и навлаке); 

- Нису замењени  душеци на дечјим креветићима у јаслицама 

- Није урађена замена плочица у кухињском блоку уз реконструкцију 

канализационе и водоводне мреже; 

- Није урађена набавка новог замрзивача за магацин кухиње;  

- Није  набављена нова универзална машина за сечење и обраду намирница;  

- Нису замењена колица за транспорт хране  новим;  

- Због безбедносног ризика постављена је нова ограда на техничком улазу која  

онемогућава прилаз доставним возилима у простор који користе деца. 

- Урађено је делимично опремање дворишта и уређење спортског терена и стаза. 
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План неопходних радова и опремања за наредни период 

 

- Потребнa je замена олука на целом објекту и санирање фасаде  

-  Неопходно је урадити поправку и по потреби замену подова у радним собама   

( хобловање  и замена паркета)  на спрату објекта и холу. 

- Кречење целог објекта 

- Неопходно је урадити замену  гардеробних ормара на спрату новим полицама 

или ормарићима за одлагање гардеробе;  

- Неопходно је заменити комплетан намештај у радним собама –  креветићи, 

ормари и полице за одлагање дидактике, столови и столице за децу, радни 

столови  и столице за васпитаче  

- Потребно је опремити намештајем и опремом библиотеку и медијатеку - 

канцеларија на спрату 

- Набавка додатних креветића око 50 комада 

- Набавка пултова за пресвлачење беба – 5 ком. 

- Потребно је  заменити  дотрајале тепихе у свим радним собама и сали објекта 

где се одвијају активности са децом;  

- Постављање заштитних маски на радијаторе  - ( из безбедоносних разлога ), у 

делу објекта где то није урађено  

- Неопходно  је заменити унутрашњу столарију; 

- Потребно је набавити  штампач за превентивну службу, и рачунар и штампач за 

васпитно особље у јаслицама, потребно је набавити екстерни хард диск, камеру, 

лаптоп и за сваку собу (предвиђено новим Основама програма)   

- Потребно је набавити магнетне табле за сваку собу 

- Замена плочица у кухињском блоку уз реконструкцију канализационе и 

водоводне мреже;  

- Набавка новог замрзивача за магацин кухиње;  

- Набавка нове универзалне машине за сечење и обраду намирница;  

- Клима за беби салу и кухињски блок;  

- Потребна је замена троја колица за транспорт хране  новим;  

- Инсталирање кабловске мреже у  делу објекта који није обухваћен претходном 

заменом; 

- Потребна је  замена душека на дечјим креветићима  

- Потребно је обновити постељину  - фротири за покривање деце; 

- Професионална машина за прање и одржавање тепиха – неопходно је набавити 

макар један уређај на нивоу установе 

- Потребна је комплетна реконструкција кухињског блока – замена плочица, 

реконструкција електро, канализационе и водоводне мреже, инсталирање нове 

вентилације   

- Набавка фрижидера, замрзивача, конвектомата и рерни, машина за сечење 

хлеба, кухињске ваге, ручног миксера, велике даске за сечење меса, велике жице 

за мућење, велике кутлаче, чајници, шоље, сервирне кашике, француске кашике, 

шерпе од 2, 4 и 6 литара, јеловне кашике, блендер, штапни миксер.  

- Ваљак за пеглање, усисивач за лишће 
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- Набавити завесе за цео објекат – тракасте 

- Мердевине ниске и високе, колица зидарска, кутија са алатом 

- Неопходно је урадити озелењавање дворишта и поставку нових мобилијара 

- Неопходно је постављање нових мобилијара прилагођених деци јасленог 

узраста  

- Потребно је ставити мекану подлогу  на спортски терен  

- Потребна је заштитна ограда око транфо станице 

- Инсталирање дворишне чесме 

- Замена оштећених делова ограде и фарбање целе ограде, 

- Сређивање и фарбање стубова дворишног осветљења 

- Бетонирање пропалих тротоара 

- Набавити два огледала 

- Набавити мини фрижидер за јаслице 
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8.1.3. Објекат „Мајски цвет“ 
 

 

Реализација радова и опремањапрема претходном плану 

 

- Реконструкција јасличког крова;(због осињака) и крова вртића који прокишњава и 

поред досадашњих санација;  

- замена олука; 

- Потпуна реконструкција електро-инсталација; 

- Постављање челичних заштитника за подрумске прозоре, због заштите од пацова; 

- Постављање пвц комарника на прозорима где је то могуће и обичних, урамљених 

где не постоји могућност за пвц; 

- Замена незаштићених неонки са новим које имају заштитне маске;столице за 

децу; 

- Лаптоп; 

- Куповина тепиха у три собе због дотрајалости и безбедности деце; интернет у 

јаслицама; 

- Три фиксна телефона и поправка телефонске везе у јасличком делу и у соби на 

спрату; 

- камера; 

 

План неопходних радова и опремања за наредни период  

 

- Премештање собе из дела који не задовољава здравствену безбедност деце због 

лошег проветравања, преграђивањем и уређивањем другог простора ( садашња 

трпезарија), уз дограђивање простора за радне и истраживачке активности.  У 

просторији где је била соба одрадити угаоне клупе са столовима и клупама са 

наслонима, обострано. ПРИОРИТЕТ 

- Преградни зидови између соба где је стакло ( средња 1, средња 2 и будућа 

трпезарија).  

- Замена старих пропалих ламината, подлогама, обележеним симболима и 

апликацијама ( школице, стопала, шаке, геометријски облици, стрелице...) у 

холовима.  По собама заменити са истом подлогом истраживачке центре и центре 

за ликовне и стваралачке радове. 

- Скидање ламперије по собама. 
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- Нови теписи, 14 ком. 

- Велике пузле-подлоге за центре. 

- Паравани 24 ком. нижи за преграђивање. 

- Ниске, дубоке полице за преграђивање 24 ком. 

- Скривалице 11 ком. 

- Завесе за креветиће 6 ком. ( са џеповима) 

- Два простора за родитеље са 4 фотеље, 2 сточића, две полице и два паноа. 

- Мекани, сунђерасти јастуци смештени у дрвеним  сандучићима ( на метар 

сунђери и материјал, плус шивење- за све групе). 

- Дрвене степенице, тапациране у четири нивоа покретне, уз зид ( велика соба). 

- Ормарићи- гардеробери за холове. 

- Застаклити терасу млађе васпитне групе, због недостатка простора, где би се 

преместила из собе трпезарија и направио стваралачко истраживачки кутак. 

- Риптоли, струњаче, конопци, обручеви велики и мали, пуна пластика, са 

сталцима, лопте са мрежама... 

- Електрични клавир, Орфов инструменаријум, магнетна табла са линијским 

системом 

- Озвучити цео објекат. 

- Карте света, фото тапет за две собе. 

- Базени за собе, за песак. 

- Радни столови са простором за лаптоп, фотоапарат, камера, пројектори 

- Платно за видео презентације већих димензија. 

 

НАПОМЕНА: 

У наредном периоду у плану је комплетна реконструкција целог објекта по 

најновијим стандардима у сарадњи са локалном самоуправом. 
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8.1.4. Објекат „Лептирић“ 

 
Реализација радова и опремањапрема претходном плану 

 

- Реконструкција санитарних чворова; 

- Санација крова (олуци). 

 

План неопходних радова и опремања за наредни период 

 

- Лептирић 

- Лцд теелевизор 

- Појачивач за вифи 

- Тракасте завесе 

- Дечији столови 

- Дечије столице  

- Ормари велики 

- Клима уређаји 

- Завесе 

- Музичке линије 

- Струњаче 

- Теписи 

- Фото апарат, камера, видео бим 

- Мини фрижидер 

- Индукциона плоча 

- Компјутерски сто, штампач 

- Фото тапет – сала 

- Плафоњере – канцеларија 

- Заштита за радијаторе 

- Нова врата за радне собе 

- Замена пвц столарије на спрату 

- Преуређење хола испред улаза у салу (уклањање преградног зида) 

- Уклаање старог неупотребљивог мобилијара из дворишта 

- Постављање клупа, озелењавање дворишта 

- Заштита пешчаника 

- Сунђери за кревете, штеп деке и фротири за покривање 

- Заштита канализационих цеви које пролазе кроз радну собу 

- Санација зида и плафона канцеларије 

- Гардеробери за бебе 

- Гардеробери за васпитаче 

- Пулт за пресвлачење деце 

- Радни столови са столицама за васпитаче 
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- Оградице за бебе 

- Креветци за бебе 

- Столице са рукохватима 

- Параван хармоника 

- Осветљење – лед панели 

- Лејзи бегови и сточић 

- Дечије фотеље или гарнитуре 

- Преуређење велике јасличке собе како би се добиле две собе 

КУХИЊА: 

- Машина за љуштење кромпирра 

- Машина за судове 

- Машина за хлеб 

- Колица за прревоз хране 

- Сецко 

- Месорезница 

- Фрижидер 

- Замрзивач 

- Шерпе (10л)О – 5 ком. 

- Шерпа велика 20 л 

- Ножеви 3 ком. 

- Чиније за салату 5 ком. 

- Мале кашике 30 ком. 

- Ренде 

ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ: 

- Усисивачи 2 ком. 

- Гардеробери 8 ком. 

- Лопате за снег 4 ком. 

- Колица за двориште 3 ком. 

- Ормари за постељину 

- Адаптација вешераја 
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8.1.5. Објекат „Даница Радосављевић“ 

 
Реализација радова и опремањапрема претходном плану 

 

 Према предходном плану радова и опремања реализован је само један задатак, 

а то је израда огласних табли за васпитне групе. Преостала три задатка нису 

реализована и њих ћемо поново уврстити у план за наредни период. 

 

План неопходних радова и опремања за наредни период 

 

- Постављање електричне расвете око вртића 

- Реконструкција ентеријера ( затварање галерија хола вртића) 

- Санација две терасе и покривање свих тераса у вртићу ( неопходно, јер због 

тих тераса, које су лоше урађене, долази до великог прокишњавања у две 

радне собе, где се ствара буђ и влага. Такође долази и до великог 

прокишњавања на надстрешницу доње терасе и на њену дрвену конструкцију, 

која труне и пропада, тако да временом може доћи и до урушавања. ); 

- Замена комплетног мобилијара у дворишту, који је иструлио и који је 

општинска комисија прогласила небезбедним у потпуности.  

- Кречење свих соба  

- Израда огласних табли за јаслице и две васпитне групе 

- Набавка средстава за реализацију васпитно-образовног рада – телесних 

активности: лопте, обручеви, чуњеви, јеж лопте, клупице, тунели и слично; 

музичке активности: музички инструмент – велики синтисајзер 

- Израда дечијих ормарића за одлагање одеће и обуће 

- Набавка материјала за израду манипулативног центра у јаслицама 

- Набавка столица за децу 

- Набавка телевизора ( 4 ком.) 

- Увођење кабловске телевизије 

- Набавка клима за хол вртићког и јасленог дела 

- Набавка тепиха ( 3 ) 

- Набавка цирада за покривање пешчаника 

- Набавка рефлекс прслука за децу 

- Набавка неклизајућих гумених трака за купатила 

- Набавка веће музичке линије за јаслице 
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8.1.6. Објекат „Бамби“ 
 

Реализација радова и опремања 

према претходном плану 

 

- Набављен нови мобилијар за двориште 

- Обновљен намештај за трпезарију 

- Набављен велики мултифункционални музички уређај 

- Одстрањивање влаге 

- Адаптација целокупног ентеријера по завршетку хидроизолације 

 

 

План неопходних радова и опремања за наредни период 
 

- Реконструкција фасаде (завод за заштиту грађевинских објеката је 

заинтересован за реновирање објекта и задржавање спољног изгледа). 

- Одстрањивање влаге из објекта 

- Измене у највећој соби – преграђивање собе (лево ид десно од врата) – како би 

се добила два мања простора за одлагање. 

- Набавка пројектора 

- Обнова намештаја (столови и солице) у дечијим собама; 

- Поставити маске на радијаторе на којима их нема; 

- Радни столови за васпитаче 

- Санација цеви у дечијем тоалету 

- Шпорет и фрижидер за кухињу 
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8.1.7. Објекат „Полетарац“ 

 
Реализација радова и опремањапрема претходном плану 

 

 

- Замењена стара дрвена столарија новом; 

- Реновирани санитарни чворови, кухиња и купатила за децу и одрасле; 

- Окречен ходник, купатила и кухиња; 

- Реконструкција надстрешнице; 

- Урађена је спољна фасада; 

- Направљена дечија кухињица за игру у соби мешовите групе 1; 

- Обновњен намештај у соби мешовите групе 1 ( ормарићи са полицама ); 

- Замењена два кухињска елемента која су била трула новим; 

- Купљен скенер за штампање материјала за рад. 

 

 

План неопходних радова и опремања за наредни период 

 
 

- Застакљивање дела терасе; 

- Хидроизолација; 

- Замена ормара- осигурача за струју; 

- Чишћење и фарбање ограде ( уклањање корозије ); 

- Куповина нових АВ средстава ( телевизор, музичка линија ). 
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8.1.8. Објекат „Сунашце“ 
 

Реализација радова и опремања 

према претходном плану 

 

У предходне три године у објекту ,,Сунашце'' по собама обновљена је техника. 

У мешовитој јасленој групи стигао је нов телевизор, двд и мини линија. Мешовита 

старија 2 група је добила нов лед телевизор. Стигао је и нов фиксни телефон. 

Соба млађе 1 мешовите васпитне групе опремљена је тамним завесама (због 

поподневног одмора деце). Од намештаја у васпитним групама стигла је по једна већа 

полица. Група мешовита јаслена добила је нов пулт за пресвлачење. 

Библиотека вртића је обновљена са стручном литературом а такође и са дечјим 

књигама. 

Тераса вртића јекомплетно урађена (поправка фасаде, кречење) од стране 

родитеља. 

Такође у сарадњи са родитељима направљене су и играчке за двориште вртића.  

На летњиковцу у дворишту вртића промењен је комплетно цреп због 

безбедности деце. 

Урађене су капије и преграђено је двориште за децу јасленог узраста. 

Асфалтиран је прилаз вртићу и део дворишта, у сарадњи са месном заједницом 

Лучица. 

Такође у сарадњи са П.У. ,,Љубица Вребалов'' и месном заједницом Лучица 

вртић је прикључен на канализацију. 

 

План неопходних радова и опремања за наредни период 

 

- Кречење фасаде 

- Обновити намештај (столови, столице, два радна стола за васпитаче, ормари) 

- Телевизор 

- Дечје полице за играчке 

- Фен 

- Мини гарнитура за седење (за децу) 

- Кухињски елементи 

- Лаптоп 

- Преуређивање горњег дела тавана 
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8.1.9. Објекат „Душко Радовић“ 

 
 

Реализација радова и опремања 

према претходном плану 

 
- Према предходном плану озелењено је двориште вртића и осликан је зид 

дворишта. 

 

План неопходних радова и опремања за наредни период 

 

 

- Клима за нову собу 

- 9 музичких мини линија 

- Штампач у боји 

- Литература (Књиге Ранка Рајевића, Марије Монтесори, бајке за децу, стручна 

литература) 

- Дискови, CD од 700 MB 

- 9 USB-a 

- 2 климе велике за хол вртића 

- Телевизор за хол 

- 3 продужна кабла од 5 метара 

- Ролетне за нову собу 

- Индукциона плоча 

- 4 силиконска пиштоља  

- Паковање силикона за пиштољ 

- Штафелаји за сликање 10 ком. 

- Глобуси 2 ком, карте света 4 ком. 
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8.1.10. Објекат „Бубамара“ 
 

Реализација радова и опремања 

према претходном плану 

 

Шта је реализовано: 

- Спољашња замена столарије пвц 

- Игралиште у дворићшту у сарадњи са команијом „Бамби“ која је била донатор 

- Кречење у сарадњи са родитељима 

- Комплетна замена санитарија и плочица на мокрим чворовима 

- Ламинат у сали вртића  

- Врата спољна и прозори  

- Комарници 

- Грејање – систем грејања и хлђења помоћу топлотних пумпи 

Шта није реализовано: 

- Столови и столице за децу 

- Намештај 

- Плафоњере 

- Врата на собама 

- Телевизор за салу 

- Музичке линије за радне собе 

- Фасада 

 
План неопходних радова и опремања за наредни период 

 
- Столице за канцеларију и собе 

- Радни столови 

- Музичке линије 

- Телевизор за салу 

- Фасада 

- Кров 

- Кречење целог објекта 
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8.1.11. Објекат „Лане“ 
План неопходних радова и опремања за наредни период: 

 

- Штампач за фотокопирање 

- Мини линија 

- Oгласна табла 

 


