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              На основу члана 28. став 1. тачка 2)  Статута Предшколске установе “Бошко Буха” 

у Инђији,  број 06-100-2/2018-01 од 15.03.2018. год., 06-43-1/2019-01 од 28.01.2019. год. 

и 06-403-1/2019-01 од 26.09.2019. године  и  члана 118. став 1. тачка 2)  Закона о 

основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 

27/2018-други закон,  27/2018 (II)-други закон, 10/2019  и 6/2020 ),   

 

          Управни одбор  Предшколске установе “Бошко Буха” у Инђији   на седници 

одржаној дана 12.03.2020. године, донео је РАЗВОЈНИ ПЛАН ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

«БОШКО БУХА» У ИНЂИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2020. ДО 2023. ГОДИНЕ. 

 

I  ЛИЧНА КАРТА ВРТИЋА 

 

ИСТОРИЈАТ:  

 

Институционално предшколско васпитање у Инђији има традицију која траје 

више од једног века - према подацима прво забавиште у Инђији је почело са радом 

1880. године. У том периоду смењивала су се приватна забавишта и забавишта под 

општинским старатељством, забавишта у згради Народно ослободилачког одбора и 

забавишта у основној школи у свим насељeним местима Општине Инђија. 

Први објекат са целодневним обликом рада ПУ „Бошко Буха“, који се данас зове 

„Сунце“, почео је са радом 1979. године са четири  васпитне групе. Потребе средине 

неколико година касније захтевају изградњу новог објекта  у Омладинској улици- 

данашњи објекат „Невен“ (1988). Објекат „Маслачак“ у Бешки је почео са радом још 

1974. године где су биле забавишне групе, а од 1978. отвара се и једна мешовита група 

целодневног боравка.     

Мрежa предшколског васпитања и образовања се проширује 1995. године 

припајањем 16 полудневних група при основним школама општине Инђија. Од 

2010/2011. радне године при основним школама у Инђији почињу са радом припремне 

групе целодневног боравка. 

 

САДАШЊОСТ:  

 

Објекат „Сунце“је у више наврата адаптиран и прошириван  за пријем деце.  Од 

почетка радне 2017/2018. године објекат "Сунце" је проширен за још три васпине 

групе, две млађе и једну мешовиту групу, које су смештене у нови, дограђени део истог 

објекта. После проширења исти објекат има 21 васпитну групу.  

У току радне 2019/2020. године почео је са радом девети по реду објекат 

"Бубамара" у Љукову. Адаптација дела простора при ОШ "Петар Кочић" који је 

уступљен установи на коришћење реализована је у оквиру пројекта "Школице живота-

заједно за детињство" Фондације Новак Ђоковић. Објекат је почео са радом 26.02.2020. 

године и има две васпитне групе. 
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 Данас Установа има девет објеката: 

 

 „Сунце“  у Инђији-наменски грађен објекат; 

 „Невен”  у Инђији - наменски грађен објекат; 

 „Маслачак“  у Бешки - наменски грађен објекат; 

 „Сунцокрет“  у Новим Карловцима –адаптирани објекат,; 

 „Цврчак“  у Крчедину - адаптирани објекат; 

 „Пчелица“  у Новом Сланкамену - адаптирани објекат; 

 “Бамби”  у Марадику - адаптирани објекат; 

 “Ђурђевак”  у Чортановцима - адаптирани објекат; 

 „Бубамара“ у Љукову,- адаптирани објекат; 

 
 Тренутно су почели да се изводе грађевински радови на изградњи новог 

објекта у блоку 21. оивичен улицама Војвођанских бригада, Господарске, Бановић 

Страхиње и Церске. Радови се изводе по фазама и према Пројектно-техничкој 

документацији за комплекс ПУ у блоку 21. к.п. 4040/130, површине 67а80м2, а обухвата 

целине: објекат смештајног капацитета 200 деце спратност П+1, паркинг простор, 

слободне површине са прилазима до објекта и површине намењене боравку деце на 

отвореном.  I фаза радова обухвата изградњу самог објекта који поседује централни 

хол, 10 соба за боравак деце са пратећим просторијама, превентивну службу, 

трпезарију са кухињом и канцеларије управе. Вредност Уговорa о јавној набавци 

радова број 3/2019  је  108.775.000,00  динара са ПДВ-ом,  а рок за завршетак I фазе 

радова је крај 2020. године. Разлог покретања овог поступка је могућност уписа 220-

оро деце са листе чекања у вртић. 

 Како на листи чекања за објекат "Невен" у  Инђији има 53 деце покренута је 

процедура и израђена Пројектно техничке документације за адаптацију и  доградњу 

истог објекта. Укупна површина адаптације и доградње је 268,28 м2 у I фази радова,  а  

уколико буде потребе у другој фази ће се проширити 114,10 м2. Након предметне 

доградње у I фази радова објекат ће се проширити за две просторије за децу од 50 м2, 

постојеће терасе се адаптирају у два нова улазна хола а санитарни чворови ће се 

обновити и допунити како би се побољшали санитарни услови у погледу хигијене и 

функције. Процењена вредност радова је 6.000.000,00 са ПДВ-ом а покретање поступка 

јавне набавке се планира у априлу 2020. године. Средства за радове  су обезбеђена из 

буџета Републике Србије, као и 2.000.000,00 динара за опремање дограђеног дела 

објекта. 
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Објекат “Сунце”      Објекат “Невен” 
ул. Душана Јерковића 17 а                                                        ул. Омладинска бб   
Инђија        Инђија 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
Објекат “Маслачак“       Објекат “Пчелица“  
Трг Данице Јовановић 2       Карађорђева 1 
Бешка                                                                                        Нови Сланкамен 
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Објекат „Бамби“                                 Објекат „Сунцокрет“ 
Жарка Зрењанина 1            ул. Средња 12, 
Марадик             Нови Карловци 
 
 

 
                                                                                   
 
 
 
 
 
Објекат „Цврчак“      Објекат „Ђурђевак“ 
Цара Душана 1      Вељка Влаховића 1 
Крчедин       Чортановци 
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Објекат „Бубамара“       
1 Новембра 73       
Љуково        
 

 
 
 
 
 
    Издвојена одељења,  у којима се одвија рад  у целодневним и полудневним 

групама припремног предшколског програма су : 

 при ОШ “Душан Јерковић“ , ул. Душана Јерковића број 1,  Инђија 

 при ОШ „Петар Кочић“, ул. Цара Душана, број 9, Инђија 

 при ОШ „Јован Поповић“, ул. Краља Петра I, број  56, Инђија 

 при ОШ „Браћа Груловић", ул. Карађорђева 2 , Бешка 

 при издвојеном одељењу  ОШ “Душан Јерковић“ у Јарковцима 

                               ул. Ивана Милутиновића број 136 

 при  ОШ “22 ЈУЛ“, Нада Јаношевић број 2,  Крчедин 

 

Рад са децом у 2019/20 радној години обавља се у 59 васпитних група са 1575-

оро  деце: 

 - 12 група полудневног боравка које раде Припремни предшколски програм, 

што обухвата 292 деце и једна група мешовитог узраста деце од три до пет година у 

објекту“Сунцукрет“;  

 - 46 група целодневног боравка са 1283 деце.  

У ППП је уписано 448 деце у 19 васпитних група (263 целодневног боравка и 185 

полудневног боравка). 
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II  РЕСУРСИ УСТАНОВЕ И СРЕДИНЕ 

 

 1. РЕСУРСИ УСТАНОВЕ 

 

а) Људски ресурси: 

 

 У Установи ради 165 запослених: 

           - 3 руководиоца: директор, помоћник директора и главни васпитач-руководилац 

централног објекта „Сунце“;   

          - 3 стручна сарадника: педагог, психолог, логопед;  

          - 7 сарадника: библиотекар-медиатекар,  сарадник за исхрану, сарадник за 

здравствену заштиту и безбедност на раду и 4 сестре за превентивну здравствену 

заштиту; 

         - 91 васпитача, од тога је 29 васпитача завршило основне студије у трајању од 

четири године на Учитељском факултету и 16 специјалистичке струковне студије на 

високој школи у Сремској Митровици; 

          -18 медицинских сестара- васпитача за реализацију васпитног рада и неге са 

децом до 3 године, од тога су 4 завршиле струковне студије на високој школи у 

Сремској Митровици - високо образовање за рад у јасленим групама; 

          - 6 запослених на административним, финансијским и правним пословима; 

          - 5 запослена на припремању хране; 

          - 14 запослених на сервирању хране; 

          - 13 запослених на одржавању хигијене; 

          - 6 запослених на техничким пословима. 

 

Установу чини мрежа од 15 јединица васпитно- образовног рада распоређених у 

свим насељеним местима општине Инђија. 

   
 
б) Материјално- технички ресурси: 
 
Објекти:  
 

Р. број Објекат Капацитет Број група Место 

1. Сунце  570 21 Инђија 

2. Невен 170 6 Инђија 

3. Маслачак 160 6 Бешка 

4. Сунцокрет 85 3 Нови Карловци 

5. Цврчак 40 2 Крчедин 

6. Пчелица 88 3 Нови Сланкамен 

7. Бамби 60 2 Марадик 

8. Ђурђевак 55 2 Чортановци 

9. Бубамара 45 2 Љуково 
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Простор: 

 Установа има централну библиотеку у објекту Сунце, са преко 8000 књига 
(књиге за децу, сликовнице, стручна литература, популарна педагошко-
психолошка литература) , коју користе деца, васпитачи, стручни сарадници и 
родитељи. 

 У три објекта, „Невен“ и  „Сунце“ у Инђији и „Маслачак“ у Бешки, постоје 
фискултурне сале. 

 У објекту „Сунце“  налази се  централна кухиња, а у осталим објектима приручне 
кухиње. 

 Сви објекти Установе  имају  добро уређена и опремљена  дворишта за боравак 
и игру деце на отвореном. 

 
Опрема: 

 Установа поседује:  уређај  са  озвучењем, пројекторе са видео- бимом, 
рачунаре и лаптоп рачунаре, апарате за копирање,  штампаче, видео-камере,  
фотоапарате, дигиталне камере, мини линије, флипчарт, графоскоп, пијанина, 
хармонике...итд. 
 

За превоз хране установа има четири возила: 
  reno trafic- комби возило,  
  fiat punto, 
  renault kango   
  opel-vivaro . 

 
ц) Финансијски ресурси: 
 
Установа се финансира из средстава: 

 Буџета општине Инђија 
 Буџета Републике  

 
 
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

У сарадњи са релевантним едукаторима из области васпитно-образовног рада, 
запослени су у периоду од јануара 2014. - до априла 2020. године похађали бројне 
обуке и акредитоване  семинаре. У табели је дат приказ акредитованих семинара које 
је организовала Установа и на којима је учествовао већи број запослених : 
 

рб Назив семинара и каталошки број Предавачи, едукатори Датум и место, број 
учесника 

1. ''Добро сам ту где сам-технике за 
превладавање стреса запослених у 
образовању'' К.бр.860 

Олгица Стојић, Споменка 
Дивљан, Живка Комленац, 
Зорица Петровић 

08.02.2014. 
Сремска Митровица 

2. “Индивидуализација – одговор на 
аутентичне потребе и могућности 

Јованка Богданов 15-16.03.2014. 
Инђија 
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предшколског детета” 

3. ''Компетенција васпитача за развој 
еколошке свести и рационално 
коришћење енергетског 
потенцијала'' Кат.бр.581 

Анђелка Булатовић 
Власта Сучевић, 
Отилија Велишек-Брашко 

29.03.2014. 
Инђија 

4. “Са родитељима од проблема до 
решења”    Кб - 501 

Драгана Чикош 
Драгица Кубет 
Весна Радошевић 

08.- 09.11.2014. 
Инђија 
 

5. Обука за самовредновање у ПУ Весна Радошевић 
Драгана Чикош 

01.- 02. 11.2014. 
Инђија 

6. “Игралица-причалица”  Кб- 732 Јасна Вуклиш 29.- 30.11.2014. 
Инђија 

7. Утицај васпитача на развој 
емоционалне компетенције  
Кб- 568 

Александра Мађар 
Јовановић 

06.12.2014. 
Инђија 

8. Моја васпитна група је посебна 
Кб- 543 

Јасмина Вулетић 
Станиша Чабаркапа 

27.12.2014. 
Инђија 

9. Хоризонтално учење као један од 
облика стручног усавршавања у ПУ 

Драгана Чикош 
Весна Радуловић 
Александра Марцикућ 

24.01.2014. 
Инђија 

10. Школа за предшколце-математика 
Кб- 628 

Вера Батановић Лаловић 
Гордана Младеновић 

01.02.2015. 
Инђија 

11. Научи ме како,рећи ћу ти лако  
Кб-544 

Марина Копривица 31.01.-01.02.2015. 
Инђија 

12. 
 

''Основни принципи здраве и 
продуктивне комуникације'' 

Милица Окиљевић Ћућуз, 
Олга Трифуновић 

21.02.2015. 
Инђија 

13. Здраво одрастање Драгана Бабић 01.- 03.07.2015. 
Инђија 

14. Даровитост на предшколском 
узрасту 

Др Мирјана Николић 
Др Радоје Павловић 

16.05.2015. 
Сремска Митровица 

15. Тикови деце предшколског узраста Др Ненад Глумбић 13.11.2015. 
Инђија 

16. Јачање капацитета запослених у ПУ 
у раду са родитељима деце са 
сметњама у развоју 

Др Ивана Михић 14.11.2015. 
Инђија 

17. Математичка писменост у 
окружењу деце 

Милица Ћебић 04.12.2015. 
Сремска Митровица 

18. Подршка деци са тешкоћама у 
развоју у инклузији у друштво на 
предшколском узрасту  

Мр Виолета Несторов 12.12.- 13.12.2016. 
Инђија 

19. Монтесори учење-примери добре 
праксе 

Ержебет Бедросиан 27.02.2016. 
Београд 

20. Игром до музичког знања 
Кб-505 

Маријана Милошевић 
Симић 
Мр Силвана Грујић 

27.02.- 28.02.2016. 
Инђија 

21. Подршка дечјем развоју – тешкоће 
као изазов 

Јасна Вуклиш 
Биљана Којовић 

20.02.-21.02.2016. 
Београд 

22. Машта у Монтесори педагогији  
Моја Монтесори пракса 

Ержебет Бедросиан 12.03.2016. 

23. “Моћ маште-моћ покрета”-драмске 
технике у причама за децу , К-588 

Душица Бојовић 
Мр Дијана Копуновић 

19.03.-20.03.2016. 
Инђија 
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Торма 

24. Вртић као база емоционалне 
сигурности-јачање капацитета за 
социоемоционални развој детета , 
Кб-560 

Неда Аврамов Ђилас 
Олгица Стојић 

07.05.2016. 
Инђија 

25. Агресивност и самоповређивање Др Ненад Глумбић 21.05.2016. 
Инђија 

26. “У свету сенки”- водич кроз 
подршку детету жртви породичног 
насиља, злостављања и 
занемаривања К-598 

Др Светлана Лазић 
Катарина Мајкић 
Ивана Мушкиња 

28.05.-29.05.2016. 
Нови Сад 

27. 
 

“Моја васпитна група је посебна” 
Кб- 543 

Јасмина Вулетић 
Станиша Чабаркапа 

20.10.2016. 
Инђија 
30 учесника 

28. 
 
 

„Ја полазим у школу-
индивидуализација програма 
припреме детета за полазак у 
школу“, Кб-567 

Виолета Врцељ Одри 
Милана Јовановић 

04.03.2017. 
Инђија 
30 учесника 

29. 
 

„Породица и вртић- сарадња са 
породицом“ 

Марица Мацек,Весна 
Јововић,Снежана 
Булатовић 

11.03.2017. 
8 учесника 
 

30. 
 

„Сензорно-перцептивне активности 
у раду са децом до три године-
примери добре праксе“ 

Светлана Лазић, 
Јасна Вуклиш, 
Душка Јерковић, 

08.04.2017. 
Врдник, 
10 учесника 

31 „Родно условљено насиље из угла 
деце и одраслих особа који су 
преживели трауму“ Ниво 1-основни 
ниво 

Др.Љиљана Боговац,            
Душица Попадић 

23.04.2017. 
Инђија 
17 учесника из 
Установе 

32 „Вртић као сигурна база : 
унапређење сарадње вртића и 
установа социјалне заштите у 
области хранитељства“- 
Конференција 

Проф.др.Ивана Михић, 
Катарина Ђурић, 
Ненад Опачић, 
Тамара Благојевић, 

13.05.2017. 
Нови Сад, 
8 учесника, 

33. „Пројекти у предшколској установи“ 
КБ-542 

Гордана Ђорђевић, 
Јелена Крсмановић, 

02.09.-03.09.2017. 
Инђија 
30 учесника 

34 „Како бајка подржава развој и 
учење предшколског детета“-
конференција 

Проф.др Николина 
Зобеница,Др Милена 
Зорић, Др Ивана Михић, 

07.10.2017. 
Врдник, 
11 учесника, 

35 „Унапређење добрих модела у 
комуникацији“ 
КБ-608 

Весна Цолић, 
 Тања Дојић, 

25.11.2017. 
Инђија 
17 учесника 
 

36 „Индивидуализација кроз 
интегрисано учење“ 

Марица Мацек, 
Гордана Поповић, 

09.02..-10.02.2018. 
Инђија 
30 учесника 

37. „Пројекти у предшколској установи“ 
КБ-542 

Гордана Ђорђевић, 
Јелена Крсмановић, 

24.03.-25.03.2018. 
Инђија 
15 учесника 

38. “Комуникација као центар знања 
страног језика“ 

Сања Мијановић, 
Бранка Ратков, 

21.04.2018. 
Инђија  
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 Данијела Радовић 15 васпитача 

39. „Научи,победи страх и адекватно 
укажи прву помоћ када је детету 
неопходна-Превенција повреде 
главе,екстремитета и вратног дела 
кичме код деце и прва помоћ код 
епилептичних напада“ 

Др.Влада Симић,  
Хитна помоћ Београд, 

20.11.2018. 
Инђија 
30 учесника 

40. „Примена модела транзиције“ Ивана Михић, 
Олгица Стојић,  
Милана Раић, 

од 15.11.2018. до 
20.04.2018.- 10 
сусрета 
15 учесника 

41. „Приповедање бајки“ Јасна Хелд 19.-21.02.2019. 
Нови Сад 
10 васпитача 

42. „Добра сарадња са 
родитељима=добро деци+добро 
нама+добро њима“ 

Весна Радонић,                        
Биљана Суботић,                             
Марија Станојевић,                     
Јелена Удовичић, 

09.10.-10.02.2019. 
Инђија 
30 учесника 

43. „Педагошки метод Марије 
Монтесори  и његова примена у 
васпитно-образовном раду“ 

Данијела Дапчевић 
Мартић, 
М. Ерцег, 

22.06.-23.06.2019. 
Инђија 
30 учесника 

44. Стручни скуп--„ Основе ПВО-улога и 
изазови стручних сарадника“ 

Љиљана Малорот, 
Биљана Којовић, 
Сандра Бацковић, 
Весна Радуловић, 

25.09.2019. 
Нови Сад, 
8 учесника 

45. „Зашто су бајке важне за децу- 
Значај приповедања и читања бајки 
деци и одраслима“ 

Весна Радуловић, 
Јелена Гамочанин, 
Ранка Маринковић, 

12.10.2019 
Нови Сад, 
10 учесника 

46. „Компас за учење“ кб. 672 Весна Радуловић,                       
Соња Миладиновић,                   
Живка Комненац, 
Сандра Кампел, 

16.11.2019. 
Инђија 
60 учесника 

47. „Приступ у прилагођавању садржаја 
деци са сметњама у развоју- 
активности по мери детета“ 

Снежана Илић, 
Снежана Јоветић,  
Снежана Николић, 

30.11.-01.12.2019. 
Инђија, 
30 учесника 

48. „Подстицајно окружење у вртићу“ 
кб.681 ЦИП 

Олга Лакићевић,                             
Весна Златаревић, 

25.01.2020.             
Инђија 
30 учесника 

49. „Подршка развоју критичког 
мишљења“ КБ- 680, ЦИП 

Ивана Прлић, 
Кристина Дрини, 

22.02.-23.02.2020. 
Инђија 
30 учесника 

 
 
СТРУЧНИ РАДОВИ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 
 
 Васпитачи, медицинске сестре-васпитачи, сарадници и стручни сарадници су 
чланови струковних удружења на нивоу региона и Републике и учествовали су на 
многим стручним конференцијама (регионалног и међународног карактера), округлим 
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столовима и трибинама где су презентовали бројне стручне радове у раду са децом  
који су били запажени. 

 
СТРУЧНИ РАДОВИ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

васпитача деце од 3 године до поласка у школу , сарадника, стручних сарадника, 
 васпитача деце јасленог узраста и медицинских сестара на превентивној здравственој заштити у 

периоду од јануара 2014. до марта 2020. 

Стручни сусрети Датум и време 
одржавања 

Презентовани радови                                                                                                                                                                                                      

Симпозијум здравствених 
радника Србије, друштво 
санитарних техничара Србије 
  

25.- 29.05.2014. 
Златибор 

„Анализа петогодишњег морбидитетног 
апсентизма запослених у ПУ-показатељи 
привремене спречености за рад“ 
Аутор:  Брана Ђаниш Максић 

Конгрес здравствених радника 
Србије, друштво дијатетичара  
нутрициониста Србије 

28. – 01.06.2014. 
Златибор 

„Исхрана као фактор унапређења квалитета 
живота корисника народне кухиње“ 
Аутор:Ђурђица Добрић Тепавац 

Конгрес здравствених радника 
Србије, друштво санитарних 
техничара Србије 

22.10.-26.10.2014. 
Златибор 

„Учесталост клицоноштва код кухињског 
особља“ 
Аутор:  Брана Ђаниш Максић 

Конгрес здравствених радника 
Србије, друштво дијатетичара  
нутрициониста Србије 

22.10.-26.10.2014. 
Златибор 

„Анализа енергетске густине оброка у ПУ“ 
Аутор: Ђурђица Добрић Тепавац 

Размена примера добре 
праксе, Удружење васпитача 
Војводине 

29.11.2014. 
Нови Сад 

„Уметничка дела у дечијем свету“ 
Аутор: Наташа Механџић,  Крнета Светлана 

XX стручни сусрети васпитача 
Србије, „Васпитачи-
васпитачима“ 

16.04.-19.04.2015. 
Кладово 

„Уметничка дела у дечијем свету“ 
Аутор: Наташа Механџић, Крнета Светлана 

Конгрес здравствених радника 
Србије, друштво дијатетичара  
нутрициониста Србије  

13.05.-17.05.2015. 
Златибор 

„Израда техничке спецификације у поступку 
јавне набавке“ 
Аутор: Ђурђица Добрић Тепавац 

Симпозијум здравствених 
радника Србије, друштво 
санитарних техничара Србије 

13.05.-17.05.2015. 
Златибор 

„Праћење следљивости код пријема 
намирнице-јаја у ПУ“ 
Аутор:  Брана Ђаниш Максић 

Стручни скуп васпитача и 
медицинских сестара-
васпитача  „Зашто су бајке 
важне за децу“ 

10.10.2015. 
Врдник 

„Трогодишњаци у свету бајки“ 
Аутор: Тања Божић 

Стручни скуп васпитача и 
медицинских сестара-
васпитача  „Зашто су бајке 
важне за децу“ 

10.10.2015. 
Врдник 

 „Утицај бајки у усвајању породичних веза и 
осећања“ 
Аутор: Слађана Вуковић 

Стручни скуп васпитача и 
медицинских сестара-
васпитача  „Зашто су бајке 
важне за децу“ 

10.10.2015. 
Врдник 

„Бајке у вртићу, код куће „очи у очи“ и преко 
медија“ 
Аутор:Милка Костецки 

Конгрес здравствених радника 
Србије, друштво дијатетичара  
нутрициониста Србије   

24.10.-28.10.2015. 
Златибор 

„Утицај медија на формирање навика у 
исхрани деце“ 
Аутор: Ђурђица Добрић Тепавац 

Конгрес здравствених радника 
Србије, друштво санитарних 

24.10.-28.10.2015. 
Златибор 

„Учесталост алергјиских реакција код деце 
предшколског узраста“ 
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техничара Србије, Аутор:  Брана Ђаниш Максић 

Домаћи курс здравствених 
радника Србије, друштво 
санитарних техничара Србије 

27.11,2015. 
Фрушка Гора 

„Учесталост алергијских реакција код деце 
предшколског узраста“ 
Аутор:  Брана Ђаниш Максић 

XXI Јесењи стручни сусрети 
васпитача Србије 
 

25.11.-29.11.2015. 
Тара 

„Лутка у свакодневном васпитно-   образовном 
раду“ 
Аутори: Љиља Манић, Биљана Р. Живковић 

XXI Јесењи стручни сусрети 
васпитача Србије 

25.11.-29.11.2015. 
Тара 

„Уз лутку до јавног наступа“ 
Аутори:Милица Тодорчевић,Марина Барањ, 

Стручни скуп медицинских 
сестара и васпитача ПУ који 
раде у јаслицама 

02.04.2016. 
Врдник 

„Сензорно-перцептивне игре и активности“ 
Аутори: Јовић Г, Мишић В. 
Раштегорац И., Граовац Т. 
Здравковић С.,Турчиновић М. 

Стручни скуп медицинских 
сестара и васпитача ПУ који 
раде у јаслицама 

02.04.2016. 
Врдник 

„Улога медицинске сестре васпитача у 
подстицању симболичке игре“ 
Аутори: Рољ Марија, Ковачевић Весна 
Божић Јелена, Механџић Љиљана 

Конгрес здравствених радника 
Србије, друштво дијатетичара  
нутрициониста Србије,   

11.05.-15.05.2016. 
Златибор 

„Примена антибиотика као фактор развоја 
гојазности код деце“ 
Аутор:Ђурђица Добрић Тепавац 

Конгрес здравствених радника 
Србије, друштво санитарних 
техничара Србије, 

11.05.-15.05.2016. 
Златибор 

„Контрола пријема намирница (свеже месо) у 
ПУ“ 
Аутор:  Брана Ђаниш Максић 

Стручни сусрети медицинских 
сестара у предшколским 
установама Србије 

02.06.-06.06.2016. 
Бања Ждрело 

„Превенција поремећаја изговора и лоше 
навике“ 
Аутори: Марија Поповић, Снежана Прелић 

Други стручни скуп васпитача и 
медицинских сестара-
васпитача  „Зашто су бајке 
важне за децу“ 

08.10.2016. 
Врдник 

„Значај бајке у периоду адаптације“ 
Аутори: Јовић Гордана, Мишић Весна 

Други стручни скуп васпитача и 
медицинских сестара-
васпитача  „Зашто су бајке 
важне за децу“ 

08.10.2016. 
Врдник 

„Четворогодишњаци у свету бајке“ 
Аутори: Тања Божић,Марина Барањ. 

Други стручни скуп васпитача и 
медицинских сестара-
васпитача  „Зашто су бајке 
важне за децу“ 

08.10.2016. 
Врдник 

„Пун ковчег златних бајки“ 
Аутори: Тања Вученовић,Сања Радановић 

Конгрес здравствених радника 
Србије, друштво дијатетичара  
нутрициониста Србије,   

26.10.-30.10.2016. 
Златибор 

„Мед у исхрани деце предшколског узраст“ 
Аутор:Ђурђица Добрић Тепавац 

Конгрес здравствених радника 
Србије, друштво санитарних 
техничара Србије, 

26.10.-30.10.2016. 
Златибор 

„Јавно васпитни рад – улога санитарно-
еколошког инжињера- специјалисте“ 
Аутор:  Брана Ђаниш Максић 

X Стручни сусрети сарадника и 
стручних сарадника ПУ Србије 
 
 

03.11.-06.11.2016. 
Врњачка Бања 

„Искуства стручног сарадника у процесу 
дијагностике моторичких способности“ 
Аутор: Бранко Поповић  

X Стручни сусрети сарадника и 
стручних сарадника ПУ Србије 
 

03.11.-06.11.2016. 
Врњачка Бања 

„Улога стручног сарадника у изради 
индивидуализованог плана подршке 
породици у ПУ у оквиру програма подршке 
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 деце са хроничним болестима и развојним 
сметњама“ 
Аутори: Наташа Лукић, Олгица Стојић, 
Споменка Дивљан, Неда Аврамов Ђилас 

Стручни скуп медицинских 
сестара и васпитача ПУ који 
раде у јаслицама 

08.04.2017. 
Врдник 

„Меке књиге-књиге различитих структура и 
текстура“ 
Аутори: Снежана Маловразић,Тајана Граовац, 
Јадранка Узелац 

Стручни скуп медицинских 
сестара и васпитача ПУ који 
раде у јаслицама 

08.04.2017. 
Врдник 

„Игром кроз бајку-Вук и седам јарића“ 
Аутори: Љиљана Механџић, Данијела 
Зеленика, Јадранка Узелац 

Стручни скуп медицинских 
сестара и васпитача ПУ који 
раде у јаслицама 

08.04.2017. 
Врдник 

„Мали истраживачи“ 
Аутори: Јовић Гордана, Мишић Весна, 
Турчиновић Марија, Здравковић Слађана 

Конгрес здравствених радника 
Србије, друштво дијатетичара  
нутрициониста Србије  

17.05.-21.05.2017. 
Златибор 

„Израда техничке спецификације у поступку 
јавне набавке“ 
Аутор: Ђурђица Добрић Тепавац 

Конгрес здравствених радника 
Србије 

17.05.-21.05.2017. 
Златибор 

„Узрок повреда на раду“ 
Аутор:Бранка Ђаниш Максић 

Трећи стручни скуп васпитача и 
медицинских сестара-
васпитача  „Зашто су бајке 
важне за децу“ 

07.10.2017. 
Врдник 

„Наша омиљена бајка -Вук и седам јарића“ 
Аутори:Љиљана Механџић, Данијела 
Зеленика, Јадранка Узелац, 

Трећи стручни скуп васпитача и 
медицинских сестара-
васпитача  „Зашто су бајке 
важне за децу“ 

07.10.2017. 
Врдник 

„С Пинокиом до сазнања“ 
Аутори: Божић Тања, 
Барањ Марина, 

Трећи стручни скуп васпитача и 
медицинских сестара-
васпитача  „Зашто су бајке 
важне за децу“ 

07.10.2017. 
Врдник 

„Зимске чаролије у бајкама“  
Аутори:Олгица Башић Голе, Наташа Банић 
Огњеновић 

XII  Стручни  сусрети  
мединских сестара ПУ Србије, 

12.10.-15.10.2017. 
Кладово, 

“Игром до говора“-  
Аутори: Јовић Гордана, 
Мишић Весна,Прелић Снежана 

Симпозијум здравствених 
радника Србије 
“Снага,победа,знање“ 

25.10.-29.10.2017. 
Златибор 

„Употреба протеинских тестова у циљу 
испитивања хигијенских услова“ 
Аутор:Бранка Ђаниш Максић 

Симпозијум здравствених 
радника Србије 
“Снага,победа,знање“ 

25.10.-29.10.2017. 
Златибор 

„Утицај исхране на ментално здравље у 
радном животном добу“ 
Аутор: Ђурђица Добрић Тепавац 

XI Стручни сусрети  стручних 
сарадника и сарадника  ПУ 
Србије                                      

02.11.-05.11.2017. 
Златибор 

„Изазови у адаптацији деце из хранитељских 
породица“                                 
Аутор: Неда Аврамов Ђилас 

Републички  стручни сусрети 
васпитача ПУ Србије, 
 

12.12.- 15.12.2017. 
 Тара, 

“Ликовне игре и активности у раду  
са децом“  
Аутори:Манић Љиља, Механџић Наташа, 
Катић Миланка 

Стручна конференција, тема-
„Креативни игровни 
материјали у раду са децом“ 

11.02.2018.        
Нови Бановци 

„Лутка из кутка“                 
Аутори:Ивана К. Мишковић, Ана Прибић,   
Рада Бркић,  Ана Сурла 

Стручни скуп „Како градимо 21.04.2018. „Ми и наше окружење“ 
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односе у јаслицама“ 
 

Врдник Аутори:Зеленика Данијела, Механџић 
Љиљана,Узелац Јадранка 

Стручни скуп „Како градимо 
односе у јаслицама“ 
 

21.04.2018. 
Врдник 

„Играње и учење уз друга је лакше“ 
Аутори:Турчиновић Марија, Баталов 
Александра, Тајана Граовац, Узелац Јадранка 

Национални конгрес 
здравствених радника Србије 

23.05.-27.05.2018. 
Златибор 

„Процена сатурације артеријске крви 
кисеоником код радника ПУ „Бошко Буха“ 
Аутор: Ђурђица Добрић Тепавац 

Национални конгрес 
здравствених радника Србије 
 

23.05.- 27.05.2018. 
Златибор 

„Улога и значај санитарно еколошког 
инжињера у предшколској установи са 
посебним освртом на Закон о безбедности и 
здравља на раду“                                 
Аутор:Бранка Ђаниш Максић 

XIII  Стручни сусрети мединских 
сестара ПУ Србије, 

07.06.-10.06.2018. 
Дивчибаре, 

„Кутија као дидактичко средство-Чаробна 
кутија“ 
Аутори:Турчиновић Марија, Баталов 
Александра, Узелац Јадранка 

XIII  Стручни сусрети мединских 
сестара ПУ Србије, 

07.06.-10.06.2018. 
Дивчибаре, 

„Меда у јаслицама“ 
Аутори:Зеленика Данијела,Механџић 
Љиљана,Узелац Јадранка 

XXI  Стручни сусрети мединских 
сестара-васпитача  ПУ Србије, 

04.10.-07.10.2018. 
Копаоник, 

“У царству музике“                                  
Аутори: Јовић Гордана, Слађана Здравковић,  
Аврамов Ђилас Неда 

Национални конгрес 
здравствених радника Србије 

24.10.-28.10.2018. 
Златибор 

„Промоција правилне исхране кроз 
здравствено-васпитно просвећивање“-постер 
презентација                                      
Аутор: Ђурђица Добрић Тепавац 

Национални конгрес 
здравствених радника Србије 
 

24.10.-28.10.2018. 
Златибор 

„Микробиолошка анализа узорака хране у 
предшколској установи „Бошко Буха“ у 
периоду од 2010-2017 године“ 
Аутор:Бранка Ђаниш Максић 

Стручна конференција 
васпитача Србије, 
 

6.12.-.12.2018.- 
 Тара 

,,Сеоска средина-место учења''      
Аутори: Манић Љиља, Ђорђијевић Весна, 
Зекић Сандра 

Стручна конференција 
васпитача Србије, 

 6.12.-.12.2018.- 
 Тара 

,,Пун ковчег златних бајки''                 
 Аутори: Радановић Сања, Вученовић Тања 

Стручна конференција 
васпитача Србије, 

6.12.-.12.2018.- 
 Тара 

 ,,Фарма животиња-место учења''  
Аутори: Тодорчевић Милица, Ћосовић 
Анђелка 

Стручни скуп васпитача и 
мед.сестара-васпитача тема 
скупа: ”Зашто су бајке важне за 
децу” 

13.10.2018,  
Врдник 

“Родитељи и деца у бајковитом свету“  
Аутори: Радановић Сања, Ивана Рапић 

Стручни скуп васпитача и 
мед.сестара-васпитача тема 
скупа: ”Зашто су бајке важне за 
децу” 

13.10.2018,  
Врдник 

“Подстицање различитих развојних аспеката  
путем бајки“                           
 Аутори: Миљуш Драгана, Матић Јелена 

XII Стручни сусрети  стручних 
сарадника и сарадника  ПУ 
Србије                                      

01.-04..12.2018.           
Врњачка Бања 

„Од културе  моћи до културе подршке – 
изазови у грађењу културе вртића  као 
заједнице која учи“                                   
Аутори: Неда Аврамов Ђилас, Снежана 
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Прелић, Јадранка Узелац,  

XII Стручни сусрети  стручних 
сарадника и сарадника  ПУ 
Србије                                      

01.-04..12.2018.           
Врњачка Бања 

„Стручни сарадник као подршка или препрека  
у грађењу квалитета праксе дечјег вртића“                                        
Коатур: Неда Аврамов Ђилас,  

XII Стручни сусрети  стручних 
сарадника и сарадника  ПУ 
Србије                                      

01.-04.12.2018.           
Врњачка Бања 

„Вртић као сигурна база:едукативне игре за 
родитеље на тему адаптације“  
Коатур: Неда Аврамов Ђилас, психолог 

Примери добре праксе, 16.03.2019., 
 Нови Сад, 

,,Сеоска средина – место учења''  
Аутори: Манић Љиља, Ђорђијевић Весна, 
Зекић Сандра, 

Примери добре праксе, 16.03.2019., 
 Нови Сад, 

“Семе-пројектно планирање“  
Аутори: Петковић Бранкица,Ћућуз Наташа 

Стручни скуп:“Изазови у раду 
са децом до 3 године- у сусрет 
променама“, 

06.04. 2019.              
Нови Сад, 

“Лоптица као испирација“  
Аутори: Александра Баталов, Јадранка Узелац 

Национални  конгрес 
здравствених радника Србије 
 

22.05.-26.05.2019., 
Златибор 

„Одрживост прехрамбених производа“ 
Аутор: Ђурђица Добрић Тепавац 

Национални  конгрес 
здравствених радника Србије 
 

22.05.-26.05.2019., 
Златибор 

«Преглед евиденције пријемне контроле 
хране по HACCP-у у предшколској установи“ 
Аутор:Бранка Ђаниш Максић  

XXII Стручни сусрети мединских 
сестара-васпитача  ПУ Србије, 

30.05.- 02.06.2019. 
Крагујевац, 

„Богаћење дечјег искуства кроз тему -Јесења 
чаролија“  
Аутори: Љиљана Механџић,Данијела 
Зеленика, Јадранка Узелац,: 

XXII Стручни сусрети мединских 
сестара-васпитача  ПУ Србије, 

30.05.- 02.06.2019. 
Крагујевац, 

“Играње и учење уз друга је лакше“  
Аутори: Снежана Маловразић,Тајана 
Граовац,Баталов Александра,Марија 
Турчиновић,Јадранка Узелац 

Четврти окружни сусрети-
Хоризонтална размена у 
функцији професионалног 
развоја медицинских сестара и 
васпитача 

14-15. 06. 2019.  
Бечеј, 

„Богаћење дечјег искуства кроз тему-Јесења 
чаролија“  
Аутори: Љиљана Механџић,Данијела 
Зеленика, Јадранка Узелац 

Четврти окружни сусрети-
Хоризонтална размена у 
функцији професионалног 
развоја медицинских сестара и 
васпитача 

14-15. 06. 2019.  
Бечеј, 

“Играње и учење уз друга је лакше“ 
Аутори:  Снежана Маловразић,Тајана 
Граовац,Баталов Александра,Марија 
Турчиновић,Јадранка Узелац 

VII Међународна  научно 
стручна конференција ( БАПТА) 
„Васпитање игром и покретом 
–свакодневни живот детета 
интегрисани приступ 

12.09.- 15. 09. 
2019. 
Палић 

«Улога васпитача у подршци  игри и учешћа 
деце у мешовитој групи» 
Аутори: Ивана Калеб Мишковић, Ана Кљајић, 
Неда Аврамов Ђилас - психолог 

XII  Стручна конференција 
мединских сестара-васпитача  
ПУ Србије,  
 

03.10.- 06.10.2019. 
Соко Бања, 

“Помози ми да урадим сам-примена 
монтесори материјала у јаслицама“                                        
Аутори: Јовић Гордана, Мишић Весна, Калеб 
Мишковић Ивана,Узелац Јадранка 

XII  Стручна конференција 
мединских сестара-васпитача  
ПУ Србије,  

03.10.- 06.10.2019. 
Соко Бања 

“Лоптица као испирација“  
Аутори: Александра Баталов, Јадранка Узелац 
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Национални  конгрес 
здравствених радника Србије 
 

23.10.- 27.10.2019., 
Златибор, 

«Управљање документацијом  HACCP система“ 
Аутор:Бранка Ђаниш Максић 

Окружни сусрети-Хоризонтална 
размена у функцији 
професионалног развоја 
медицинских сестара и 
васпитача, 

14.12. 2019. 
Чачак,   

“Помози ми да урадим сам-примена 
монтесори материјала у јаслицама“                                        
Аутори: Јовић Гордана, Мишић Весна, Калеб 
Мишковић Ивана, Узелац Јадранка 

Стручни скуп васпитача и 
мед.сестара-васпитача, тема 
скупа: ”Зашто су бајке важне за 
децу” 

12.10.2019,  
Нови Сад 

„Учимо и сазнајемо кроз бајке“  
Аутори: Сурла Брилијантина, Данијела  Жугић 
Ђурић 

Стручни скуп васпитача и 
мед.сестара-васпитача, тема 
скупа: ”Зашто су бајке важне за 
децу 

12.10.2019,  
Нови Сад 

“Стварање заједнице  која приповеда“  
Аутори: Миљуш Драгана, Ана Сурла   

Стручни скуп васпитача и 
мед.сестара-васпитача, тема 
скупа: ”Зашто су бајке важне за 
децу 

12.10.2019,  
Нови Сад 

,,Ко се боји вука још“                                   
 Аутори: Вученовић Тања,  Јелена Ђуричић    

 
     

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Васпитно-образовно особље је од 2007. године укључено у доделу Светосавске 
повеље, коју додељује општина Инђија. То је награда за изузетан допринос у 
васпитању и образовању деце и омладине. Добитници Светосавске повеље из наше 
установе су: 
 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГОДИНА  

Оперман Маришка  
Јеловац Вера 
Лалић Милица 

2007. 

Алексић Аница 
Вукадиновић Милијана 
Узелац Јадранка 

2008. 

Овука Олга 
Светлана Крнета 
Манић Љиља 

2009. 

Девић Светлана 
Гарић Штефица 

2010. 

Зинајић Драгана 2011. 

Божић Тања 2012. 

Бараћ Вера 2013. 

Стефановић Сања 2014. 

Пујин Јасна 2015. 

Мандић Бранка 2016. 

Марковић Снежана 2017. 
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Механџић Наташа 2018. 

Вученовић Тања 2019. 

Калеб Мишковић Ивана 2020. 

 

 Савез удрежења медицинских сестара ПУ Србије сваке године додељује повељу 
за 10 најбољих медицинских сестара у предшколским установама Србије. Признање се 
додељује од 2001. године и то за афирмацију и унапређивање своје професије и 
допринос струци медицинских сестара у области предшколског васпитања и 
образовања. Добитници награде из наше Установе су : 
 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГОДИНА  

Стаоровић Мирослава 2005 

2008. 

Поповић Марија 2016. 

Маловразић Снежана 2017. 

Здравковић Слађана 2018. 

Механџић Љиљана 2019. 

  

 

 РЕВИЈЕ, ФЕСТИВАЛИ, МАНИФЕСТАЦИЈЕ    

 

Ревија драмског стваралаштва деце из ПУ Срема  

НАЗИВ ПРЕДСТАВЕ ВАСПИТАЧИ ОБЈЕКАТ,МЕСТО ДАТУМ И МЕСТО 
ИЗВОЂЕЊА 

„Чаробњак из Оза“ Оперман Маришка „Сунце“ Инђија 2000. 

„Змај голубијег срца“ Оперман Маришка „Сунце“ Инђија 2001. 

„Краљевски 
фестивал“ 

Оперман Маришка „Сунце“ Инђија 2002. 

„Алиса у земљи чуда“ Оперман Маришка „Сунце“ Инђија 2003. 

„Три прасета“ Оперман Маришка „Сунце“ Инђија 2004. 

„Прва ружа“ Катић Миланка „Маслачак“- Бешка 2004. 

„Тврдоглаво мече“ Катић Миланка, 
Тодорчевић Милица, 

„Маслачак“- Бешка 2005. 

„Девојчица и мачак“ Катић Миланка,  
Јасна Зеленика, 

„Маслачак“- Бешка 2006. 

„Гусари“ Катић Миланка, 
 Јасна Зеленика, 

„Маслачак“- Бешка 2007. 

„Фредерик“ Катић Миланка, Крнета 
Светлана 

„Маслачак“- Бешка 2008. 

„Лисица и гавран“ Катић Миланка, Крнета 
Светлана 

„Маслачак“- Бешка 2009. 

„Федорина несрећа“ Зинаић Драгана, 
 Ана Вивод, 

„Сунце“ Инђија 2010. 

„Пријатељи“( на 
енглеском језику) 

Зинаић Драгана,Жугић 
Данијела, 

„Сунце“ Инђија 2011. 

„Зачарана шума“ Катић Миланка, „Маслачак“- Бешка 2012. 
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Војновић Радослава, 

„Рециклирај“ Лалић Милица, 
Ана Кљајић, 

„Сунце“ Инђија 2012. 

„Невидљиви зец“ Катић Миланка, 
Војновић Радослава, 

„Маслачак“- Бешка 2013. 

“Ко је откачен“, Војновић Радослава, 
Марковић Драгана, 

„Маслачак“- Бешка 13.мај 2014. 
Сремска Митровица 

“Ружно паче“ Наташа Механџић, 
Светлана Крнета 

„Маслачак“- Бешка  28.април 2015., 
Пећинци 

“Лилипутанска 
свадба“,     

Весна Ђорђијевић, 
Дуња Стоисављевић 

„Бамби“-Марадик, 26. април 2016., Стара 
Пазова 

„Чистоћа је од злата 
јабука“, 

Ана Прибић Авдић, 
Рада Бркић 

„Сунце“,Инђија 2017.,Рума, 

„Еколошка прича“, Милица Лалић, ОШ“Душан 
Јерковић“ 

2017.,Рума, 

„Рођенданска журка“ Крнета Светлана, Сања 
Стаменковић, 

„Ђурђевак“-
Чортановци 

2018, Шид, 
 

„Јежева кућица“, Ана Прибић Авдић, 
Ивана Калеб 
Мишковић, Рада 
Бркић, Ана Сурла 

„Сунце“- Инђија 2018, Шид, 
 

“Капетан Џон 
Пиплфокс“ 

Тодорчевић Милица, 
Божић Дејана, 

„Цврчак“-  Крчедин 2018, Шид, 
 

„Грдана и четири 
мале речи“ 

Крнета Светлана, Сања 
Стаменковић, 

„Ђурђевак“-
Чортановци 

29.05.2019.                   
Стара Пазова 

 

 Фестивал драмског стваралаштва деце предшколског узраста Војводине 

 „Мајске игре“  

 

НАЗИВ ПРЕДСТАВЕ ВАСПИТАЧИ ОБЈЕКАТ,МЕСТО ДАТУМ И МЕСТО 
ИЗВОЂЕЊА 

„Фредерик“ Катић Миланка, 
Крнета Светлана 

„Маслачак“- Бешка 2008. 

“Ружно паче“ Наташа Механџић, 
Светлана Крнета, 

„Маслачак“- Бешка 20.мај 2015. Бечеј 

  

Луткарски  фестивал деце ПУ Срема 

 

НАЗИВ ПРЕДСТАВЕ ВАСПИТАЧИ ОБЈЕКАТ,МЕСТО ДАТУМ И МЕСТО 
ИЗВОЂЕЊА 

“Капетан Џон 
Пиплфокс“ 

Тодорчевић 
Милица,Барањ 
Марина 

„Маслачак“- 
Бешка 

2015.,Ириг, 

“Како је Дамојед 
заволео сладолед“ 

Тодорчевић Милица, 
Барањ Марина 

„Маслачак“- 
Бешка 

2016.,Ириг, 

„Три прасета“ Тодорчевић Милица, 
Марковић Драгана 

„Цврчак“ Крчедин 30.05. 2017.,Ириг, 

„Јежева кућица“, Ана Прибић Авдић, „Сунце“,Инђија 17.05.2018.  
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Ивана Калеб 
Мишковић, Рада 
Бркић, Ана Сурла 

Ириг, 
 

“Капетан Џон 
Пиплфокс“ 

Тодорчевић 
Милица,Божић Дејана 

„Цврчак“ Крчедин 17.05.2018.  
Ириг, 
 

 

Манифестација „Ал је леп овај свет“ у организацији Удружења васпитача Војводине: 

 

ВАСПИТАЧИ ОБЈЕКАТ,МЕСТО ДАТУМ И МЕСТО 
ИЗВОЂЕЊА 

Наташа Лајбеншпергер, Вера Лемајић, „Сунце“,Инђија 2014. Нови Сад 
 

Милка Мрвић, Драгана Попадић, „Невен“,Инђија 2015. Нови Сад 
 

Јајић Мира, Вуковић Слађана, „Сунце“,Инђија 2016. Нови Сад 

Сања Стефановић, Снежана Марковић, ОШ“Петар Кочић“ 
Инђија 

2017. Нови Сад 

Ивана Калеб Мишковић и Ана Кљајић, „Сунце“,Инђија 2018. Нови Сад 

Печиљ Маријана, Ана Вивод, Драгана 
Х. Попадић, 

„Невен“,Инђија 29.03.2019.  
Нови Сад 

Драгана Хемон Попадић, Ана Вивод, „Бубамара“ Љуково 2020. Нови Сад 

 

 

Смотра хорова и оркестара предшколске деце Војводине „Мелодијада“ 

 

        ПУ је учествовала и на Смотри хорова и оркестара предшколске деце Војводине 
„Мелодијада“ , 03. јуна 2014. године у Кањижи, са композицијом „Сунчава успаванка“. 
Хор су припремиле васпитачи: Мелита Николић и Верица Матијевић. 
 

Фестивал драмског стваралаштва предшколске деце 

          ПУ „Бошко Буха“ у сарадњи са КЦ Инђија од јуна  2003. године организује 
Фестивал драмског стваралаштва предшколске деце  ревијалног карактера, где сваке 
године учествују деца из предшколских установа Војводине. Ове године ће се одржати 
XVIII фестивал по реду.                                                                                                                        
 

Новогодишње представе за децу                      

 Васпитачи из наше Установе већ годинама уназад припремају и изводе 
представе за децу  из свих објеката. Изведене  представе су : 
 

НАЗИВ ПРЕДСТАВЕ ВАСПИТАЧИ ГОДИНА 

“Како победити 
чаробњака” 

у режији Маришке Оперман, глумци-васпитачи:  
Перић Ивана, Ралић Милена, Ступар Јелена, 
Секулић Марина, Марковљев Марина, Харасим 
Мирослава, Вујчић Радмила. 

2011. 
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„Невидљиви зец“ у режији Маришке Оперман, глумци:Маришка 
Оперман, Перић Ивана, Ралић Милена, Ивана 
Рапић, Секулић Марина, Марина Бајић, Харасим 
Мирослава, Вујичић Радмила, музика:Мелита 
Николић. 
 

2012. 

„Зимски капутић за 
малог јежа“, 

у режији Маришке Оперман,глумци: Перић Ивана, 
Вујичић Радмила, Милана Пашић, Наташа Банић, 
Јелена Матић, Мирјана Шкорић, музика: Гордана 
Јовић, Мелита Николић, 
 

2013. 

„Чаробњак из Оза“ у режији Маришке Оперман, глумци:Перић Ивана, 
Вујичић Радмила, Милана Пашић, Мирјана Шкорић, 
музика: Гордана Јовић,Мелита Николић 
 

2014. 

„Црвенкапа и 
лењи вук“ 

у режији Милене Ралић, глумци:Милошевић 
Катарина, Јелена Матић, Душанка Томић, Слађана 
Слепчевић, Пашић Кристина, Бранко Поповић. 
музика: Гордана Јовић. 
 

2015. 

„Шумска дружина 
и новогодишње 
весеље“ 

режија: Марина Бајић,   глумци: Марина Бајић, 
Душанка Томић, Марина Маленчић, Мина 
Живковић, Јелена Матић, Драгана Миљуш. 
 

2016. 

„Пепељугина 
новогодишња 
жеља“ 

режија: Ивана Рончевић, глумци: Наташа 
Лајбеншпергер, Ана Прибић Авдић, Ивана Калеб 
Мишковић, Драгана Миљуш,Ивана Раштегорац, Ана 
Сурла, Ненад Тучић. 
 

2017. 

 

  

ЕКОЛОШКЕ АКЦИЈЕ 

 

- Поводом „Дана планете земље“ и обележавања 10 година рада еколошке 
радионице, 27.03.2014. васпитачи су припремили деци представу „Природа је 
као бајка“. Том приликом смо позвали и компаније из Инђије које негују високе 
еколошке стандарде и ЈП „Комуналац“ из Инђије. 

- Еко игра „Шеширијада“ – украшавамо шешире , бирамо најлепши украшени 
шешир и награђујемо победнике , шетња градом ,ППГ из Инђије  (април 2014. 
године) 

- Акција сакупљања старе хартије, приредба, проглашење победника,награде за 
најуспешније васпитне групе.Од ЈП“Комуналац“ смо добили 20 садница дрвећа 
које смо заједно са децом посадили у дворишту вртића (март 2015.године). 

-Акција сакупљања чепова „Чеп за хендикеп“ у свим објектима Установе се реализује 
током сваке радне године  од радне  2015/2016 године па до данас. 
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Неке од активности које су васпитачи реализовали са децом у току радне 2017/18 
године  су:  

- обележавање Дана планете Земље, 
- осликавање дворишног зида,  
- озелењавање дворишта објекта,  
- обрада прича са еколошким садржајем, 
- посете башти, пластенику, воћњаку,   
- израда различитих предмета од рециклажног материјала и амбалаже. 
- продајни Новогодишњи Еко-базар 
- Цветна пијаца у парку (продаја садница цвећа које су деца и васпитачи садили, 

неговали).                                                                                                                                  
У радној 2018/19. години значајан аспект програма је укључивање породице и 

локалне заједнице у различите еко-акције које организује Установа: прикупљање 
рециклажног материјала, изложбе дечијих продуката који су настали употребом  
рециклираног  материјала, акције чишћења и уређења дворишта вртића, прављење 
кућица и хранилица за птице, еколошке приредбе, представе и сл. Носиоци пројекта су 
васпитачи и деца. 

Радне 2019/20 године у објекту „Сунце“ у оквиру манифестације „Новосадска 
јесен“  „Стара хартија за стабло“ је прикупљено преко 300 кг старе хартије и од Покрета 
горана добијено је 7 садница воћака које су посађене у двориште објекта.  
Континуирано су учествовали такође у хуманитарној акцији „Чеп за хендикеп“. Сад је у 
току акција прикупљања лименки “Свака лименка се рачуна“.  

У објекту „Пчелица“ у Новом Сланкамену  формиране су  еко патроле.  Од 
јесењих плодова и лишћа су правили кућицу за јежа, јесење слике, животиње, огрлице,  
еко-звездице и еко- јелку. Сакупљали су стару хартију, картон. 
 

2. РEСУРСИ СРЕДИНЕ 

 

 Спортско - рекреативни центри: Спортска хала, Савез спортова општине,  

велики број спортских клубова, фудбалски стадион, Спортски центар (тренинг 

камп), базен, спортски терени, паркови, близина Дунава и излетишта у 

Сланкамену, Чортановцима и Крчедину, ЗОО врт “Коки” 

 Установе културе: Културни центар Инђија, Домови културе у свим насељеним 

местима, Народна библиотека ,,Др Ђорђе Натошевић’’, кућа Војиновића, 

завичајно друштво „Стара Бешка”, ,,Етно- кућа Марадик,   верски објекти… 

      КУД-ови на територији Општине: ,,Бранко Радичевић“ - Бешка, “Соко” и       

     “Инђија” у Инђији, “Паја Зарић” из Нових Карловаца, “Ђорђе Натошевић” и    

     “Стјепан Радић” из Новог Сланкамена… 

 Образовне установе: девет  основних школа, подручна одељења школе  „Антон 

Скала“, три средње школе: Гимназија, стручна школа „Др Ђорђе Натошевић“, 

Техничка школа ”Михајло Пупин”, Образовни центар - Инђија, Оделење ФТН из 

Новог Сада 

 Здравствене и установе социјалне заштите: Центар за социјални рад ,,Дунав’’, 

Дом здравља ,,Др Мика Павловић’’, Међуопштинска организација слепих и 
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слабовидих, организација Црвеног крста, специјална болница ”Др Боривоје 

Гњатић “ у Старом Сланкамену, Завод за заштиту здравља Сремска Митровица, 

 Јавна предузећа: Комуналац, Водовод и канализација, Ингас, Јавно предузеће 

за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија ПУТ“,Јавно предузеће за 

сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија „ИНГРИН“ Инђија 

 Невладине  организације: Пријатељи деце општине Инђија, Друштво за бригу о 

деци и омладини са сметњама у развоју ,,Мој свет’’, Асоцијација за подршку 

деци са сметњама у развоју ,,Живети без разлике’’, Иницијатива жена Инђије , 

еколошка удружења, 

 Медији: РТ Инђија, „Сремске новине“, Сремска телевизија,Телевизија 

Војводине,Фрушкогорска телевизија, дневне новине ... 

 Привредни субјекти и институције:  ”IGB Automative”,“Grundfos“ 

”Metalcinkarna”, ”Henkel”,“Indofood“,“Invej“ „Farmina Pet Foods“ „Kostas A 

Zakarije“,“Tetra-production“, “Thyssenkgrouppppp“,“Gombit“,“Martini gradwa“.  

”GasTeh”, “IzotermPlama“ ,”Пламен”, 

”SWISLION”,”СелектГас”,“Tehnoeksport“,“Stirg-metal“,“Агромаркет“, дуванска 

индустрија Инђија “Дим”,“Fashion Park Outlet centar“,  ”Медијус”,“Идеа“,“Жути 

драгстор“,“Мaxi“, „Dis“, „Lidl““Forma ideale“…  

 Општина Инђија: Кабинет председника, Одељење за друштвене делатности, 

Одељење за финансије, Агенција за IT,GIS и Kомуникације,Туристичка 

организација,Агенција за економски развој,Агенција за рурарни 

развој,Канцеларија за младе 

 Остали: Банке, Осигуравајућа друштва, Судови, СУП Инђија, Завод за 

запошљавање, Војни одсек - Сремска Митровица, Ватрогасно друштво, 

Едукативни центар “Корак по корак“, Филмска продукциjска кућа „Српске 

слике“-  Инђија. 

 

 

  

 ПРОЈЕКТИ У САРАДЊИ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 

 Установа у сарадњи са Завичајним друштвом стара Бешка организује дружење 

са гостима из градића –Карлсхулд, из Немачке, програм деца изводе на немачком 

језику, јун 2013. ,2014. објекат “Маслачак“ Бешка, васпитач Тања Божић. 

         - 2014. Установа је била укључена у реализацију ИПА пројекта под називом 

“Унапређење постуралног статуса и статуса кичме-Спин Лаб“ у заједничкој 

организацији Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду, 

Факултета спорта и тјелесног одгоја Универзитета у Сарајеву и ПУ “Бошко Буха“ из 

Инђије. Циљ пројекта је унапређење раног откривања и превенције поремећаја 

кичменог стуба код деце и младих као и других постуралних поремећаја и 

здравствених проблема сензомоторног апарата који настају због њиховог недовољног 
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кретања и модерног начина живота. Овим истраживањем је било обухваћено око 200 

деце из наше Установе. 

            - 2015. и 2016.  У сарадњи са општином Инђија, установа је реализовала пројекат 

„Дијагностика моторичких способности деце предшколског узраста“. Циљ пројекта је 

да добијемо резултате о моторичким способностима деце и да дамо родитељима 

повратне информације о моторичкимспособностима њихове деце и конкретне савете 

на који начин да побољшају те способности-које вежбе да раде, на који начин да 

тренираји и др. Овим пројектом су била обухваћена деца ППП (око 200 деце). 

          - 2017.Установа је аплицирала за учешће у пројекту „Школице живота – заједно 

за детињство“ који реализује Фондација Новак Ђоковић уз стручну подршку ЦИП - 

Центра за интерактивну педагогију, са циљем унапређивање услова у којима одрастају 

деца раног узраста и креирања подстицајне средине у којој ће развијати своје пуне 

потенцијале. Један од циљева пројекта је и повећање обухвата деце предшколским 

васпитањем и образовањем, нарочито у руралним срединама, што подразумева 

реконструкцију и адаптацију простора у овим срединама и отварање нових васпитних 

група за децу узраста од 3 до 5,5 година. 

 У фебруару 2020. године је у сарадњи са Фондацијом Новак Ђоковић и 

Општином Инђија завршена реконструкција и адаптација дела основне школе „Петар 

Кочић“ у Љукову и 26.02.2020. свечано је почела са радом „Школица живота“ у Љукову 

- објекат "Бубамара" . Формирана је једна мешовита васпитна група полудневног 

боравка за децу од 3 до 5,5 година у коју је уписано 20 деце. Простор који је опремљен 

савременим намештајем, играчкама и дидактичким средствима такође ће користити 

група од 25 деце полудневног припремног предшколског програма. У саставу објекта 

који по избору деце и родитеља носи назив „Бубамара“ налази се и уређено игралиште 

са мобилијаром за игру деце на отвореном.  У реконструкцију и опремање објекта 

уложено је 10,2 милиона динара. У циљу развијања квалитетног програма 

предшколског васпитања и образовања у „Школици живота“ Фондација је у сарадњи са 

Центром за интерактивну педагогију обезбедила менторску подршку у трајању од 10 

месеци, као и три акредитована семинара и супервизијску подршку за 30 запослених из 

ПУ „Бошко Буха“.  

        - 2019/20. Предшколска установа „Бошко Буха“ учествује као партнер у 

националном пројекту под називом „ИКО клуб – Превазилажење сегрегативног 

мултикултурализма: родитељи и наставници ка интеркултурализму“ који реализују 

Национална асоцијација родитеља и наставника Србије и Центар за образовне 

политике са циљем јачања интеркултуралне димензије образовања у предшколским 

установама, основним и средњим школама у Србији. ПУ „Бошко Буха“ у сарадњи са ОШ 

„Учитељ Таса“ из Ниша реализују акцију на локалном нивоу под називом „Инђија/Ниш 

некад и сад и народи који су је/га обликовали“. Пројектом је обухваћено 8 васпитних 

група наше ПУ.  

     - 2019/2020. Установа је аплицирала код Фондације Темпус са предлогом Еразмус 

плус К1 пројекта у области европске мобилности и сарадње за школе и предшколске 
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установе. Уколико буде одобрен за финансирање, пројекат под називом „Ка 

отворености и инклузивности вртића кроз међународну сарадњу“ биће реализован 

од 1.12.2020. до 30.11.2021. у партнерству са образовним установама из Италије и 

Португалије. Такође, ПУ „Бошко Буха“ ће учествовати као један од партнера у Еразмус 

плус К2 пројекту под називом „Причам ти причу“ чији предлагач и носилац је 

предшколска установа „Жил Верн“ из Новог Сада, уколико пројекат буде прихваћен за 

финансирање од стране Фондације Темпус.     

 

 

 
III   МИСИЈА И ВИЗИЈА 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

МИСИЈА 
 
 

Ми смо установа која уважава потребе деце 
и родитеља, ствара подстицајну средину за 

учење и развој деце и негује толеранцију и 
тимски рад. 
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IV  ПРИОРИТЕТИ РАЗВОЈА 
 

 
Анализа стања заснива се на подацима које смо добили на разговорима о 

развоју предшколске Установе и резултатима самовредновања у четири области 

квалитета (Правилник о стандардима квалитета рада установе, „Сл. гласник РС – 

Просветни гласник“, бр. 14/2018). 

У разговорима о развоју предшколске установе који су имали за циљ анализу 

стања у предшколској установи и одређивање приоритета развоја учествовало је 60 

запослених – представници васпитача, медицинских сестара, сви стручни сарадници и 

руководство (састанци су одржани 06.02.2020.). Применом технике „Дрво живота“ 

долазили смо до одговора на питања: 

- Шта добро радимо у нашој ПУ? 

- Шта треба да променимо у раду наше установе? 

 На иста питања одговарали су и представници Савета родитеља на радионици 

која је одржана у циљу долажења до релевантних података за израду Развојног плана.  

 Родитељи су као примере добре праксе истакли однос запослених према деци, 

креативност и стручност васпитача, комуникацију и сарадњу са родитељима, квалитет 

исхране. Према мишљењу родитеља, постоји потреба за адаптацијом и опремањем 

појединих објеката и радних соба адекватним намештајем, играчкама и дидактичким 

ВИЗИЈА 
Визија нам је да у наредне три године 

континуирано унапређујемо квалитет и 
постанемо предшколска установа која 

пружа услове за укљученост и подстицаје за 
развој потенцијала сваког детета кроз 

понуду савремених програма и услуга деци и 
породици. 
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материјалом. Такође, родитељи су истакли потребу да се свој деци старијег узраста 

омогући да не спавају у вртићу уколико то не желе, односно немају више потребу за 

спавањем поподне, као и то да ритам дана у вртићу и распоред оброка није 

прилагођен деци старијег узраста, нарочито оној која дуже у току дана остају у вртићу. 

Мишљења родитеља се у великој мери подударају са мишљењем запослених о 

наведeним питањима.   

 Учесници разговора о развоју предшколске установе из реда запослених такође 

су применом технике „Мета стања“ оцењивали ниво развоја сваке од 4 области 

квалитета (1. Васпитно-образовни рад; 2. Подршка деци и породици; 3. Професионална 

заједница учења; 4. Управљање и организација) у односу на описане стандраде 

квалитета.   

 Обе групе запослених који су учестовали у разговорима о развојном планирању 

релативно су боље оцениле стање у областима квалитета 1. Васпитно-образовни рад 

(стандарди: 1.1. Физичка средина подстиче учење и развој деце; 1.2. Социјална 

средина подстиче учење и развој деце; 1.3. Планирање и програмирање васпитно-

образовног рада је у функцији подршке дечијем учењу и развоју) и 2. Подршка деци и 

породици (стандарди: 2.1. Установа је сигурна и безбедна средина; 2.2. У установи се 

уважава различитост, поштују права и потребе деце и породице; 2.3. Установа сарађује 

са породицом и локалном заједницом), у односу на области 3. Професионална 

заједница учења (стандарди: 3.1. Установа подстиче професионалну комуникацију; 3.2. 

У установи се негује клима поверења и заједништва; 3.3. У установи се развија култура 

самовредновања; 3.4. Установа је место континуираних промена, учења и развоја; 3.5. 

Установа заступа професионално јавно деловање и активизам у заједници) и 4. 

Управљање и организација (стандради: 4.1. Планирање рада установе је у фунцији 

њеног развоја; 4.2. Организација рада установе је ефикасна и делотворна; 4.3. 

Руковођење директора је у функцији унапређивања рада установе; 4.4. Лидерско 

деловање директора омогућава развој установе).  

 Након примене технике „Мета стања“, применом „Кафе технике“ и дискусије у 

малим групама, анализирали смо јаке стране и потребе за променом у све четири 

области квалитета. У области 1. Васпитно-образовни рад, као пример добре праксе 

препознато је неговање односа сарадње међу децом, као и постојање уважавања и 

поверења у односу између деце и васпитача. Такође је препознато да се подржавају 

различити начини учења и учешћа деца, као и то да средина за учење одражава 

интересовања деце. Као потреба за променом у овој области квалитета, наводи се 

стварање више прилика за интеракцију деце различитих узраста, затим чешћи боравак 

на отвореном и коришћење ресурса за игру и учење изван вртића. Такође, потребно је 

унети промене у уређење физичке средине за учење, уважити у већој мери 

иницијативу деце у свим активностима, увести флексибилнији дневни ритам који би у 

већој мери подржавао процес васпитно-образовног рада и јачати компетенције 

запослених за разумевање и примену нових Основа  програма предшколског 

васпитања и образовања „Године узлета“.  
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 У области квалитета 2. Подршка деци и породици, као пример добре праксе 

запослени наводе програм сарадње са породицом који пружа различите начине за 

учешће родитеља у складу са њиховим потребама, могућностима и интересовањима. У 

установи се остварује програм заштите деце од насиља, дискриминације, злостављања 

и занемаривања. Установа у сарадњи са локалном заједницом и у складу са постојећим 

ресурсима развија различите програме и облике рада којима повећава обухват деце 

предшколским васпитањем и образовањем (полудневни облици рада, „Школица 

спорта“...). И даље постоји потреба за проширивањем капацитета предшколске 

установе како би се омогућило похађање вртића великом броју деце која се налазе на 

листи чекања. Такође, запослени су препознали потребу за сталним унапређивањем 

услова за боравак деце у вртићу у циљу стварања сигурне и безбедне средине. 

Потребно је унапредити подршку која се пружа деци са сметњама у развоју и стварати 

услове за постепене прелазе у циљу подршке дечијем доживљају припадности новом 

окружењу (транзиција).  

 Оствареност стандарда у области квалитета 3. Професионална заједница учења 

је најниже оцењена од стране запослених. Запослени су истакли да је потребно 

побољшати проток и размену информација свих учесника о различитим аспектима 

живота и рада установе. Такође, потребно је побољшати сарадњу и размену искуства 

међу запосленима у установи (васпитача и стручних сарадника), као и сарадњу и 

хоризонтално учење са другим установама у окружењу. Такође, потребно је развијати 

културу самовредновања, заједничког учења и критичког преиспитивања сопствене 

праксе кроз заједничка истраживања и рефлексивни дијалог са колегама. Примена 

дигиталних технологија у различитим аспектима професионалног деловања васпитача 

такође је поље које је потребно даље развијати.  

 У области квалитета 4. Управљање и организација, запослени су препознали 

потребу за већим уважавањем предлога и иницијатива свих запослених од стране 

директора, као и бољим мотивисањем запослених. Такође, запослени су истакли 

потребу за унапређивањем материјално-техничких ресурса у циљу подршке учењу, 

нарочито ресурса који су потребни за употребу дигиталних технологија. Као добра 

пракса препознато је да директор показује отвореност за промене и да подстиче 

иновације, да обезбеђује услове за стручно усавршавање и професионални развој 

запослених, да уважава предлоге Савета родитеља и иницира, успоставља и подржава 

сарадњу са локалном заједницом.  

 На основу обједињене анализе свих података до којих смо дошли кроз 

разговоре о развоју предшколске установе и анализу резултата самовредновања, 

Стручни актив за развојно планирање издвојио је две приоритетне области промене: 

Стварање подстицајне средине за учење и развој деце и Развијање професионалне 

заједница учења. 
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V ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: СТВАРАЊЕ ПОДСТИЦАЈНЕ СРЕДИНЕ ЗА УЧЕЊЕ И 

РАЗВОЈ ДЕЦЕ  

 

АНАЛИЗА СТАЊА 

 Тренутно се на листи чекања за упис у предшколску установу налази 222 деце 

узраста од 1 до 5,5 година, а 117 деце је уписано преко законског норматива броја 

деце у васпитним групама, што јасно сведочи о неопходности улагања у проширење 

смештајних капацитета за упис деце у целодневни боравак. Потреба за проширењем 

капацитета за целодневни облик рада предшколске установе је највише изражена у 

месту Инђија.  

ТАБЕЛА 1: БРОЈ ДЕЦЕ НА ЛИСТИ ЧЕКАЊА И УПИСАН ПРЕКО НОРМАТИВА  

1. Брoj дeцe нa 

листи чeкaњa 

Дo 3 гoд 3-4 гoд 4-5,5 гoд укупнo 

105 69 48 222 

2. Брoj дeцe 

уписaн 

прeкo 

нoрмaтивa 

Дo 3 гoд 3 – 4 гoд 4 - 5,5 гoд 5,5 - 6,5 год укупнo 

8 52 52 5 117 

 

 За потребе учешћа у пројекту „Школице живота“ које реализује Фондација 

Новак Ђоковић у сарадњи са Центром за интерактивну педагогију, порикупили смо у 

јануару 2020. податке о обухвату деце предшколским програмима на територији целе 

Општине, као и појединих насеља. У наставку су табеларно приказани подаци о 

обухвату деце.  

ТАБЕЛА 2: OБУХВAT ДEЦE (УЗРAСTA 3 ДO 5.5. ГOД.) ПO КATEГOРИJAMA  (ЈАНУАР 2020.) 

Укупни oбухвaт дeцe у ПУ Oбухвaт дeцe из oсeтљивих групa узрaстa 3-5,5 г 

 
Укупa
н брoj 
дeцe 
0 дo 6 

год 
у  JЛС 

дeцa 0 дo 6 
год 

oбухвaћeнa 
прoгрaмимa 

у ПУ 
(у oднoсу нa 
укупaн број 
дeцe oвoг 
узрaстa у  

JЛС) 

дeцa 3 дo 5.5 
г 

oбухвaћeнe 
прoгрaмимa 

у ПУ 
(у oднoсу нa 

укупaн бр 
дeцe oвoг 

узрaстa у  JЛС) 
% 

 
 

из 
рoмскe 

зajeдниц
e 
% 

 
 

из сeoскe 
срeдинe 

% 

 
из 

сирoмaшни
х пoрoдицa     

% 

 
сa смeтњaмa 

у рaзвojу и 
инвaлидитeт

oм  % 
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% 

2794 
 
 

58% 70% 1,03%  39,14% 8,47% 2,79% 

 

ТАБЕЛА 3: ОБУХВАТ ДЕЦЕ ПО МЕСТИМА СТАНОВАЊА (ЈАНУАР 2020.) 

Сeoскo пoдручje   
Укупaн брoj 

дeцe узрaстa 0 
дo 6  гoдинa  

 

%  
дeцe узрaстa  

0 дo 6 г 
oбухвaћeнe 

ПВO 

% 
дeцe узрaстa 3-5,5 

гoдинa oбухвaћeнe   
ПВO 

 
 

 

% 
дeцe узрaстa 3-5,5 

г кoja нису 
oбухвaћeнa 

ПВO 

 

   

1. Љуково 96 26 24 76 

2. Јарковци 36 33 36 64 

3. Нови 
Сланкамен 

153 58 
84 16 

4. Стари 
Сланкамен 

13 69 
71 29 

5. Крчедин 103 54 68 32 

6. Чортановци 57 95 90 10 

7. Марадик 124 47 38 62 

8. Нови 
Карловци 

188 44 
59 41 

9. Бешка 247 81 79 21 

 

 Из приложених табела се може уочити да 30% деце узраста од 3 до 5,5 година са 

територије општине Инђија није обухваћено предшколским васпитањем и 

образовањем, као и да је обухват деце најмањи у месту Љуково које је из тог разлога 

изабрано за отварање „Школице живота“ уз подршку Новак Ђоковић фондације. 

Отварањем још једне групе полудневног боравка у коју је уписано 20 деце узраста од 3 

до 5,5, година значајно је повећан обухват деце овог узраста у Љукову.  

 Приложени подаци такође указују на потребу даљег повећања обухвата деце у 

сеоским срединама, понудом краћих полудневних програма којима би се повећао 

обухват деце чији родитељи немају потребу нити могућност плаћања целодневног 

боравка. 

 Један од постављених задатака у претходном развојном плану (период од 2017. 

до 2020. године) била је изградња новог објекта вртића у Инђији чија је реализација 
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планирана за септембар 2019. године. С обзиром на то да овај задатак није остварен, а 

да се повећава број деце која и родитеља који чекају на упис у целодневни боравак, 

овај задатак смо пренели у наредни развојни план.  

 Тренутно су почели да се изводе грађевински радови на изградњи новог објекта 

вртића у блоку 21 у Инђији. Радови се изводе по фазама, а прва фаза радова обухвата 

изградњу самог објекта који поседује централни хол, 10 соба за боравак деце са 

пратећим просторијама, превентивну службу, трпезарију са кухињом и канцеларије 

управе. Рок за завршетак прве фазе радова је крај 2020. године, што ће омогућити упис 

220-оро деце са листе чекања у вртић. 

 Како на листи чекања за објекат "Невен" у  Инђији има 53 деце покренута је 

процедура и израђена пројектно-техничка документација за адаптацију и доградњу 

истог објекта. У првој фази радова објекат ће се проширити за две просторије за децу 

од 50 м2, а постојеће терасе биће адаптиране у два нова улазна хола. Санитарни 

чворови ће се обновити и допунити како би се побољшали санитарни услови у погледу 

хигијене и функције. Процењена вредност радова је 6.000.000,00 са ПДВ-ом а 

покретање поступка јавне набавке се планира у априлу 2020. године. Средства за 

радове су обезбеђена из буџета Републике Србије, као и 2.000.000,00 динара за 

опремање дограђеног дела објекта. 

 У новим Основама предшколског програма „Године узлета“ велики значај се 

придаје физичком окружењу. Физичко окружење (просторно-временска организација) 

на директан начин обликује положај детета у програму, а односи који проистичу из 

физичког окружења чине непосредну средину за учење. Простор реалног програма 

није само радна соба. Он обухвата: 

 - Свакодневно коришћење отвореног простора за различите активности игре и 

страживања; 

 - Простор целог вртића (посебно заједничке просторије као што су ходници, 

атријуми, сале) за различите начине сусретања и заједничког учешћа деце различитог 

узраста и одраслих; 

 - Корићење различитих места у заједници као места активности деце. 

 Средина која подстиче активно учење активира чула и мами децу да истражују, 

штити игру и процес учења од ометања. Према концепцији Основа програма, физичко 

окружење треба да подржи:  

- Сарадњу и позитивну међузависност; 

- Уважавање посвећености у активности и иницијативу; 

- Истраживање, експериментисање и стваралаштво; 

- Различитост, припадност и персонализованост; 

- Телесни, сензорни и естетски осећај и зачудност.  

 Физички простор, организација времена и атмосфера директно утичу на 

способност деце за учење. Оптимално уређење окружења може повећати прилике за 

подстицање дечијег развоја у свим доменима. Организациона структура установе 

(организација простора и времена, структура запослених, начин организације група) 
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директно обликује реални програм вртића и положај детета у програму. 

Самовредновање рада установе је показало да дневни ритам активности није довољно 

флексибилан и као такав није у складу са потребама деце и не подржава остваривање 

програмске концепције.   

 Двориште је један од најважнијих простора у вртићу. Истраживања дечје 

перспективе показују да су дворишта најомиљенија места за децу па самим  тим 

пружају огромне могућности за грађење односа и делање. Она су простори 

свакодневног сусретања и заједничког учешћа деце различитих узраста и других 

одраслих у игри и као таква представљају важна места за дете. Знајући да деца  

најбоље уче ако оно што раде за њих има смисла поставља се питање да ли довољно  

времена проводе у  дворишту.  Праћење свакодневних активности деце и васпитача и 

промишљање о начину коришћења дворишта као простора реалног програма је 

показало да се простор дворишта вртића недовољно користи, као и да се често користи 

на стереотипан начин нудећи деци ограничене подстицаје за игру и истраживање. У 

ретким приликама се двориште користи за организовање планираних ситуација учења, 

истраживачке активности деце, грађење и конструисање, симболичку игру... У сусрет 

новим Основама програма предшколског васпитања и образовања, који смо у обавези 

да применимо почевши од 1.09.2022. године, један од циљева које смо себи поставили 

је и стварање подстицајне средине за игру и интеракције деце различитих узраста у 

заједничким просторима вртића – холовима, ходницима, терасама и дворишту.    

 Један од индикатора у области квалитета Подршка деци и породици који је 

добио нижу оцену остварености у процесу самовредновања се односи на стварање 

услова за постепене прелазе у циљу подршке дечјем доживљају припадности новом 

окружењу (полазак у вртић, прелаз из ПУ у школу...). Према правилнику о ближим 

упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и 

вредновање („Сл. гласник РС“, бр. 74/2018) ИОП за дете које похађа припремни 

предшколски програм садржи и план транзиције – план подршке детету при преласку 

на други ниво образовања. Према Основама предшколског програма, преласци детета 

у нова окружења су осетљиви периоди транзиције у којима је континуитет посебно 

важан. Деци је потребно да прелазак у нову средину има ослонац у ономе што им је 

блиско и познато, да се у новој средини сусрећу са искуствима која су им блиска, 

повезана са њиховим породичним животом и претходним искуствима. 

 

 
 

VI ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: РАЗВИЈАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕЊА  
 
 
АНАЛИЗА СТАЊА  

 
 Оствареност стандарда у области квалитета 3. Професионална заједница учења 

је најниже оцењена од стране запослених. Запослени су истакли да је потребно 
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побољшати проток и размену информација свих учесника о различитим аспектима 

живота и рада установе. Такође, потребно је унапредити сарадњу и размену искуства 

међу запосленима у установи (васпитача и стручних сарадника), као и сарадњу и 

хоризонтално учење са другим установама у окружењу. Такође, потребно је развијати 

културу самовредновања, заједничког учења и критичког преиспитивања сопствене 

праксе кроз заједничка истраживања и рефлексивни дијалог са колегама. Резулатати 

самовредновања су показали да постоји недовољна употреба дигиталних технологија у 

различитим аспектима васпитно-образовног рада предшколске установе и да је 

потребно радитити на развоју дигиталних компетенција запослених. Сматрамо да ће 

дигиталне компетенције и креативна примена различитих дигиталних алата (за 

сарадњу и дељење, за креирање и обраду различитих мултимедијалних садржаја, за 

комуникацију и интеракцију) допринети бољој сарадњи и професионалној 

комуникацији запослених, као и њиховом даљем професионалном развоју.   

 Такође, нове Основе предшколског програма промовишу рад на развоју 

дигиталних компетенција деце кроз смислено коришћење дигиталних технологија као 

оруђа којима се деци омогућава: долажење до информација, изражавање и 

представљање у функцији игре и истраживања, као и документовање различитих 

активности. Дигитална компетенција подразумева и развој адекватног односа и 

културу употребе дигиталних технологија. 

 Да би адекватно посредовали у дететовом коришћењу дигиталне технологије, 
од васпитача се очекује да поседују одговарајуће вештине дигиталне писмености и да 
познају начин њиховог коришћења у раду са децом предшколског узраста. Према 
Стандардима компетенција за професију васпитача и његовог професионалног 
развоја, дигитална компетенција представља једну од кључних компетенција 
васпитача за унапређење његове професионалне праксе. Од васпитача се у овом 
домену очекују:  
Знања  

- знање о употреби дигиталних технологија  
Умења  

- примењују и интегришу технологију у непосредном васпитно-образовном раду;  
- користе предности, контролишу потенцијалне опасности дигиталних технологија 

и код деце и родитеља развијају свест и навике за њихову адекватну употребу;  
- користе дигиталне технологије у планирању активности и конципирању 

потребних материјала, у посматрању, вредновању и документовању;  
- раде у различитим базама података (за евиденцију података: о деци, 

родитељима, евалуацији);  
- примењују дигиталне технологије за размену информација са породицом, 

колегама, сарадницима, локалном заједницом и осталим заинтересованим 
лицима и институцијама;  

- користе дигиталне технологије за стручно усавршавање;  
Вредности  

- култура употребе дигиталних технологија у функцији развијања програма  
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 Васпитачи, стручни сарадници и сарадници предшколске установе су у 
претходном периоду учествовали на бројним акредитованим семинарима и обукама и 
излагали стручне радове из своје праксе на републичким и регионалним стручним 
скуповима, што сведочи о њиховој мотивацији за целоживотно учење. Облик стручног 
усавршавања који је препознат као веома утицајан и ефектан, али недовољно 
заступљен у пракси је хоризонтално учење и размена међу колегама, нарочито кроз 
стручне посете другим предшколским установама. Зато је један од приоритетних 
задатака установе у области професионалног развоја запослених пружање довољно 
прилика за хоризонтално учење.  
 Такође, учешће већег броја васпитача и стручних сарадника у заједничким 
пројектима пружа бројне прилике за унапређивање вештина комуникације, сарадње и 
тимског рада. Тренутно наша установа учествује као партнерска организација у 
реализацији два пројекта на републичком нивоу – „Школице живота – заједно за 
детињство“ у сарадњи са Фондацијом Новак Ђоковић и Центром за интерактивну 
педагогију, и „ИКО клуб – Превазилажење сегрегативног мултикултурализма: 
родитељи и наставници ка интеркултурализму“ у сарадњи са Националном 
организацијом родитеља и наставника Србије и Центром за образовне политике.  
 У фебруару 2020., аплицирали смо код Фондације Темпус са предлогом Еразмус 
плус К1 пројекта у области европске мобилности и сарадње за школе и предшколске 
установе. Уколико буде одобрен за финансирање, пројекат под називом „Ка 
отворености и инклузивности вртића кроз међународну сарадњу“ биће реализован од 
1.12.2020. до 30.11.2021. у партнерству са образовним установама из Италије и 
Португалије. Такође, ПУ „Бошко Буха“ ће учествовати као један од партнера у Еразмус 
плус К2 пројекту под називом „Причам ти причу“ чији предлагач и носилац је 
предшколска установа „Жил Верн“ из Новог Сада, уколико пројекат буде прихваћен за 
финансирање од стране Фондације Темпус.  
 За потребе аплицирања за учешће у међународним пројкетима, установа је у 
јануару 2020. донела Европски развојни план за период од септембра 2020. до 
септембра 2023. Тимска дискусија у оквиру установе је показала да постоји висока 
мотивација запослених за учешће у међународним пројектима и да су препознати 
бројне добити за установу као и за појединце, као што су: модернизација установе и 
унапређење квалитета васпитно-образовног рада, унапређење социјалних, језичких, 
дигиталних, педагошких и интеркултуралних компетенција запослених, ширење 
перспективе и стицање интеркултуралне димензије. 



VII  ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: СТВАРАЊЕ ПОДСТИЦАЈНЕ СРЕДИНЕ ЗА УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ ДЕЦЕ – ЦИЉЕВИ  

 
ЦИЉ 1: ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ПОТРЕБНИХ УСЛОВА ЗА ПРОШИРЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ОБЈЕКТА „НЕВЕН“ И ИЗГРАДЊУ НОВОГ ВРТИЋА У ИНЂИЈИ И 
НОВИМ КАРЛОВЦИМА  
 

ЗАДАТАК АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

КРИТЕРИЈУМ 
УСПЕХА 

ИНСТРУМЕНТИ НОСИОЦИ ДИНАМИКА 

1.1. 
Проширење 
простора у 
објекту 
„НЕВЕН“ за две 
васпитне групе 
и пријем деце 
са листе 
чекања 
 

 
Припрема и 
расписивање 
јавне набавке 

 
Директор, 
службеник за 
јавне набавке 

Март 2020. до 
децембар 
2020.  

Обезбеђени су 
услови за 
проширење 
капацитета и пријем 
деце са листе 
чекања и 
формирање две 
васпитне групе у 
објекту „Невен“ у 
Инђији 

Непосредан 
увид, 
фотографисање 

чланови 
стручног 
актива за 
РП 

јануар 
 2021.  

Доградња и 
опремање 
простора  

Директор, 
извођач 
радова, 
Општина 
Инђија 

Формирање 
васпитних група и 
пријем деце 

Комисија за 
пријем деце 

1.2.Изградња 
новог објекта 
вртића у 
Инђији 
 

Изградња и 
опремање новог 
објекта вртића 

Директор,  
Општина 
Инђија 

Март 2020. до  
септембра 
2021.  

Почео је са радом 
нови вртић у Инђији 
капацитета 10 
васпитних група и 
уписано је 220 деце 
са листе чекања 

Непосредан 
увид, 
фотографисање 

чланови 
стручног 
актива за 
РП 

Октобар 
2021.  

Формирање 
васпитних група и 
пријем деце 

Комисија за 
пријем деце 

1.3. Изградња 
новог објекта 
вртића у 
Новим 
Карловцима и 

Обезбеђивање 
финансијских 
средстава   
 
 

Директор, 
Општина 
Инђија, 
Република 
Србија 

Април 2022. 
до априла 
2023. 

Отворен је нови 
објекат ПУ „Бошко 
Буха“ У Новим 
Карловцима  и 
створени 

Непосредан 
увид, 
фотографисање; 
Увид у спискове 
уписане деце  

чланови 
стручног 
актива за 
РП 

Мај 2023.  
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повећање 
обухвата деце  

Израда пројекта 
за изградњу новог 
објекта 

Директор 
Општина 
Инђија 

подстицајни услови 
за учење и развој 
деце. Повећан је 
обухват деце у 
месту Нови 
Карловци 
програмима 
предшколског 
васпитања и 
образовања.  

Припрема и 
расписивање 
јавне набавке 

Директор,  
Службеник за 
јавне набавке 

Изградња и 
опремање новог 
објекта вртића 

Директор, 
извођач 
радова, 
Општина 
Инђија 

 

 
ЦИЉ 2: СТВАРАЊЕ ПОДСТИЦАЈНЕ СРЕДИНЕ ЗА ИГРУ И ИНТЕРАКЦИЈЕ ДЕЦЕ РАЗЛИЧИТОГ  УЗРАСТА У ЗАЈЕДНИЧКИМ ПРОСТОРИМА 
ВРТИЋА – ХОЛОВИМА, ХОДНИЦИМА, ТЕРАСАМА И ДВОРИШТУ  
 

ЗАДАТАК АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

КРИТЕРИЈУМ 
УСПЕХА 

ИНСТРУМЕНТИ НОСИОЦИ ДИНАМИКА 

ЗАДАТАК 2.1. 
Формирање 
просторних 
целина за 
учење и игру 
деце у 
холовима и 
ходницима 
објеката уз 
учешће 
васпитача, деце 

Анализа резултата 
самовредновања 
физичке средине у 
односу на стандарде 
квалитета и нове 
Основе програма 
ПВО – перспектива 
деце и васпитача  

Тим за 
самовредновање, 
стручна служба, 
васпитачи  

До децембра 
2020.   

У холовима и 
ходницима свих 
објеката 
предшколске 
установе 
формиране су 
просторне целине 
у складу са 
направљеним 
планом; 
просторне целине 
у холовима и 

Непосредан увид, 
фотографисање; 
праћење игре 
деце у 
формираним 
просторним 
целинама 

чланови 
стручног  
актива за 
РП; Тим за 
пројектно 
планирање  

Јануар 
2021.  

Тимско планирање 
уређивања 
заједничких 
простора, подела 

Тим за пројектно 
планирање, 
стручна служба, 
васпитачи  
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и родитеља  
 

улога и 
одговорности  
 

 
 
 
 

ходницима се 
свакодневно 
користе за игру и 
активности деце    

Информисање 
родитеља путем 
родитељских 
састанака о новим 
Основама програма 
и карактеристикама 
подстицајне 
средине за учење  

Васпитачи, 
стручна служба, 
управа  

Израда и набавка 
потребне опреме и 
материјала 

Управа, васпитачи, 
стручна служба, 
техничко особље, 
родитељи  

Опремање 
заједничких 
простора у 
холовима и 
ходницима и 
формирање 
просторних целина  

Васпитачи, 
стручна служба, 
техничко особље 

ЗАДАТАК 2.2. 
Формирање 
просторних 
целина у 
двориштима за 
игру и 
истраживање 
деце на 
отвореном уз 

Анализа резултата 
самовредновања 
физичке средине у 
односу на стандарде 
квалитета и нове 
Основе програма 
ПВО – перспектива 
деце и васпитача 

Тим за 
самовредновање, 
стручна служба, 
васпитачи 

До септембра  
2020.  

У двориштима  
свих објеката 
предшколске 
установе 
формиране су 
просторне целине 
у складу са 
направљеним 
планом; 
просторне целине 

Непосредан увид, 
фотографисање; 
праћење игре 
деце у 
формираним 
просторним 
целинама 

чланови 
стручног 
актива за 
РП; Тим за 
пројектно 
планирање 

октобар  
2020.  

Тимско планирање 
уређивања 

Тим за пројектно 
планирање, 
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учешће деце, 
васпитача и 
родитеља 

просторних целина 
на отвореном, 
подела улога и 
одговорности  

стручна служба, 
васпитачи  
 
 
 
 

у двориштима 
вртића се 
свакодневно 
користе за игру и 
активности деце    

Израда и набавка 
потребне опреме и 
материјала 

Управа, васпитачи, 
стручна служба, 
техничко особље, 
родитељи 

Опремање 
заједничких 
простора у 
двориштима вртића 
и формирање 
просторних целина 
за игру и учење 
деце на отвореном  

Управа, васпитачи, 
стручна служба, 
техничко особље, 
родитељи 

ЗАДАТАК 2.3. 
Затварање  4 
терасе у 
приземљу  
објекта  „Сунце“ 
и формирање 
просторних 
целина за игру и 
учење деце 

Израда пројекта и 
плана уређења и 
опремања 

Директор, 
Општина Инђија 

До јуна 2022.  Затворене су 4 
терасе у 
приземљу објекта 
„Сунце“ у Инђији 
и уређене 
просторне целине 
за игру и учење 
деце ; просторне 
целине на 
терасама се 
свакодневно 
користе за игру и 
активности деце  

Непосредан увид, 
фотографисање; 
праћење игре 
деце у 
формираним 
просторним 
целинама 

чланови 
стручног 
актива за 
РП; Тим за 
пројектно 
планирање 

Септембар 
2022.  

Обезбеђивање 
финансијских 
средстава   

Директор  

Расписивање јавне 
набавке 
 

Директор, 
службеник за 
јавне набавке  

Извођење 
грађевинских 
радова на 
затварању тераса 

Директор, извођач 
радова 

Формирање и 
опремање 

Васпитачи, 
стручна служба  
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просторних целина 
за игру и учење 
деце на терасама  

 
 
 
ЦИЉ 3: УСКЛАЂИВАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ СА ПОТРЕБАМА ДЕЦЕ И ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ ПРОЦЕСА  
 

ЗАДАТАК АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

КРИТЕРИЈУМ 
УСПЕХА 

ИНСТРУМЕНТИ НОСИОЦИ ДИНАМИКА 

ЗАДАТАК 3.1. 
Развијање 
модела 
транзиције у 
циљу подршке 
дечијем 
доживљају 
припадности 
новом 
окружењу 

Формирање Тима 
за транзицију на 
годишњем нивоу  

Васпитно-
образовно веће  

Сваке радне 
године у 
августу  

У установи се 
тимски развијају и 
спроводе групни и 
индивидуални 
планови транзиције 
деце на 
различитим 
нивоима (из 
породице у вртић, 
из јасли увртић, из 
вртића у ППГ, из 
ППГ у ОШ) у циљу 
подршке дечијем 
доживљају 
припадности новом 
окружењу  
 
 
 

Записници са 
састанак тима за 
транзицију, тима 
за ИО, 
педагошког 
колегијума  
 
 
 
 

чланови 
стручног 
актива за 
развојно 
планирање, 
Тим за развој 
и 
обезбеђење 
квалитета   
 
 
 

децембар, 
јун, сваке 
радне 
године  
 
 

Израда плана 
транзиције деце на 
различитим 
нивоима за 
наредну радну 
годину и 
индивидуалних 
планова транзиције  

Тим за 
транзицију  

Август – 
септембар, 
сваке радне 
године  

Идентификовање 
циљне групе и 
мреже подршке  

Тим за 
транзицију  

Август – 
септембар, 
сваке радне 
године 

Одржавање 
састанака тима и 
спровођење 
планираних 
активности у 
сарадњи са 

Тим за 
транзицију, 
васпитачи, 
стручни 
сарадници, 
родитељи  

У току године  
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родитељима деце 
и другим актерима 

ЗАДАТАК 3.2.  
Померање 
времена 
послуживања 
ручка за децу за 
период након 
поподневног 
одмора 
 

 

Израда плана 
организације 
сменског рада 
васпитно-
образовног и 
техничког особља   

Директор, 
нутрициониста, 
главни 
васпитачи  

Септембар 
2020.  
 
 
 
 
 
 
 

Ручак за децу која 
похађају 
целодневни 
боравак се 
послужује након 
поподневног 
одмора (од 13:30 – 
14:30 часова) 
 

Непосредан 
увид, 
документација  
 
 
 
 
 
 
 

Чланови 
стручног 
актива за 
развојно 
планирање  
 
 
 
 

октобар 
2020.  
 
 
 
 
 
 
 

Припрема 
васпитача и 
техничког особља, 
припрема 
родитеља  

Директор, 
нутрициониста, 
главни 
васпитачи, 
васпитачи  

ЗАДАТАК 3.3. 
Организовање 
мирних 
активности за 
децу старијег 
узраста која 
немају потребу 
за спавањем у 
вртићу 

Испитивање 
потреба деце 
старијег узраста за 
спавањем у вртићу 
(анкетирање 
родитеља) 

Стручна служба, 
васпитачи  

Јануар 2021.  Деца старијег 
узраста која немају 
потребу за 
спавањем у вртићу 
учествују у 
планираним 
мирним 
активностима у 
одвојеном 
простору  

Непосредан 
увид, 
фотографисање, 
анализа 
документације  

Чланови 
стручног 
актива за 
развојно 
планирање  
 
 
 
 

Фебруар 
2021.  

Припрема и 
опремање 
простора за 
организацију 
мирних активности 
са децом која не 
спавају  

Директор, 
главни 
васпитачи, 
стручна служба 

Припрема плана 
активности са 
децом  

Васпитачи, 
стручна служба  
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VIII ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: РАЗВИЈАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕЊА – ЦИЉЕВИ  
 
 
ЦИЉ 1: СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА ПРИМЕНУ ДИГИТАЛНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ  
 

ЗАДАТАК АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

КРИТЕРИЈУМ 
УСПЕХА 

ИНСТРУМЕНТИ НОСИОЦИ ДИНАМИКА 

ЗАДАТАК 1.1 
Увођење 
бежичног 
интернета у 
свим објектима 
и радним 
собама 
 
 
 
 
 
 

Обезбеђивање 
финансијсикх средстава  

Директор Објекти 
„Сунце“, 
„Невен“, 
„Маслачак“: 
март  2020. 
Објекти  
„Суцокрет“, 
„Пчелица“, 
„Ђурђевак“, 
„Цврчак“, 
„Бамби“, 
„Бубамара“ : 
новембар 
2021. 

Сви запослени 
имају приступ 
бежичном 
интернету у 
свом радном 
простору  

Непосредан 
увид  

Чланови 
стручног актива 
за развојно 
планирање 

Јун 2020. 
децембар 
2021.  Прављење плана 

набавке и расписивање 
тендера 

Директор, 
службеник за 
јавне набавке  

Склапање уговора са 
провајдером 

Директор 

Спровођење опреме и 
пуштање сигнала  

Техничка 
служба  

ЗАДАТАК 1.2 
Поступно 
опремање свих 
објеката и 
радних соба 
рачунарском 
опремом  
 
 

Обезбеђивање 
финансијсикх средстава 

Директор Објекти 
„Сунце“, 
„Невен“: 
Септембар 
2020. 
Објекти  
„Маслачак“ 
„Суцокрет“, 
„Пчелица“, 

Сви запослени 
имају у својим 
радним собама 
приступ 
рачунарској 
опреми за 
потребе 
васпитно-
образовног рада  

Непосредан 
увид, 
фотографисање 

Чланови 
стручног актива 
за развојно 
планирање 

Октобар  
2020.  
Октобар  
2021. 

Прављење плана 
набавке и расписивање 
тендера  

Директор, 
службеник за 
јавне набавке 

Куповина потребне 
рачунарске опреме  

Директор 
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Дистрибуција опреме у 
објектима и радним 
собама  
 

Техничка 
служба, 
руководиоци 
објеката  

„Ђурђевак“, 
„Цврчак“, 
„Бамби“, 
„Бубамара“ 
Септембар 
2021. 

ЗАДАТАК 1.3. 
Унапређење 
компетенција 
запослених за 
примену 
дигиталних 
технологија у 
васпитно-
образовном 
раду кроз 
интерне 
обуке, учешће 
у пројектима, 
хоризонтално 
учење и обуке 
 

Организовање интерних 
обука за запослене у 
циљу развоја 
дигиталних 
компетенција  

Тим за 
професионални 
развој, 
васпитачи, 
стручни 
сарадници  

У току сваке 
радне године 
(април 2020. 
– април 
2023.) 

Запослени  
примењују и 
интегришу 
технологију у 
непосредном 
васпитно-
образовном 
раду; примењују 
дигиталне 
технологије за 
размену 
информација са 
породицом, 
колегама, 
сарадницима;  
користе 
дигиталне 
технологије за 
стручно 
усавршавање. 

Анализа 
педагошке 
документације 
– радне књиге 
васпитача и 
стручних 
сарадника, 
записници са 
састанак 
тимова, 
стручних 
актива, ВО 
већа, 
педагошког 
колегијума 

Тим за 
професионални 
развој, Стручни 
актив за РП  

Јун 2020, 
2021, 2022, 
2023.  

Учешће запослених у 
онлајн пројектима у 
сарадњи са 
васпитачима из других 
установа (E- twinning...)  

Тим за проф. 
развој, тим за 
међународне 
пројекте, 
васпитачи, стр. 
сарадници  
 

У току сваке 
радне године 
(април 2020. 
– април 
2023.) 

Организовање 
акредитованих и 
неакредитованих обука 
које се реализују онлајн, 
и обука којима је циљ 
развој дигиталних 
компетенција  

Тим за 
професионални 
развој  

У току сваке 
радне године 
(април 2020. 
– април 
2023.) 
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ЦИЉ 2: УНАПРЕЂИВАЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ ОСОБЉА КРОЗ ХОРИЗОНТАЛНО УЧЕЊЕ И РАЗМЕНУ СА КОЛЕГАМА 
УНУТАР И ИЗВАН УСТАНОВЕ И УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА У САРАДЊИ СА ПАРТНЕРСКИМ УСТАНОВАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
 

ЗАДАТАК АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

КРИТЕРИЈУМ 
УСПЕХА 

ИНСТРУМЕНТИ НОСИОЦИ ДИНАМИКА 

ЗАДАТАК 2.1. 
Одржавање 
недељних 
састанака тимова 
објеката у циљу 
размене 
информација, 
планирања 
активности, 
заједничког 
учења, критичког 
преиспитивања и 
развијања 
програма 
васпитно-
образовног рада 
– грађења 
заједнице учења  

Информисање 
запослених о 
увођењу новог 
облика  сарадње и 
размене информација   

Директор, 
помоћник 
директора, 
главни 
васпитачи, 
стручни 
сарадници  

Август 2020. 
Август 2021. 
Август 2022. 

Редовно се 
одржавају 
недељни 
састанци тимова 
објеката, постоји 
сарадња и 
размена 
информација и 
заједничко 
развијање 
програма  

Анализа 
педагошке 
документације 
– записника 
тимова 
објеката и 
педагошког 
колегијума  

Педагошки 
колегијум, 
Стручни актив 
за развојно 
планирање  

Децембар 
2020 – 2023. 
Јун 2020 – 
2023.  
 

Одређивање термина 
састанака тимова 
објеката и оквирног 
плана рада  

Васпитачи и 
стручни 
сарадници  

Август 2020. 
Август 2021. 
Август 2022. 
 

Праћење и 
евалуација рада 
тимова објеката   

Педагошки 
колегијум  

Децембар 
2020 – 2023. 
Јун 2020 – 
2023.  
 

ЗАДАТАК 2.2. 
Организација 
стручних посета 
на годишњем 
нивоу 
предшколским 
установама у 
земљи и 
иностранству у 

Прављење плана 
учешћа у стручним 
посетама на 
годишњем нивоу  

Тим за 
професионални 
развој 
запослених  

Август 2020. 
Август 2021. 
Август 2022. 

У току сваке 
радне године 
реализују се 
најмање две 
стручне посете 
другим 
предшколским 
установама у 
којима учествују 

Анализа 
педагошке 
документације 
– књиге рада 
васпитача и 
стручних 
сарадника, 
записници са 
састанака 

Тим за 
професионални 
развој 
запослених, 
Педагошки 
колегијум, 
Стручни актив 
за развојно 
планирање  

Децембар 
2020 – 2023. 
Јун 2020 – 
2023.  
 
 
 
 
 

Контактирање 
одабраних ПУ  и 
договор о 
реализацији стручних 
посета 

Помоћник 
директора, 
стручна служба  

У току године 
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циљу 
хоризонталног 
учења и подршке 
развоју 
компетенција 
запослених 

Одабир учесника и 
припрема за стручну 
посету 

Тим за 
професионални 
развој 
запослених  

У току године  различити 
представници 
васпитача, 
стручних 
сарадника и 
управе;  
Учесници 
стручне посете 
примењују 
новостечена 
знања и шире 
моделе добре 
праксе путем 
хоризонталног 
учења у 
установи. 

тимова и 
актива  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Реализација стручне 

посете и евалуација 
Тим учесника 
стручне посете  

У току године  

Припрема приказа 
садржаја стручног 
усавршавања и 
могућности примене 
у установи 

Тим учесника 
стручне посете  

У току године, 
након сваке 
реализоване 
стручне 
посете  

ЗАДАТАК 2.3. 
Израда 
предлога 
пројеката у 
сарадњи са 
установама и 
организацијама 
у земљи и 
иностранству, 
конкурисање за 
обезбеђивање 
средстава за 
њихову 

Праћење понуде 
актуелних конкурса за 
финансирање 
домаћих и 
међународних 
пројеката у области 
образовања  

Тим за 
међународне 
пројекте  

У току године, 
сваке радне 
године  

Предшколска 
установа 
редовно 
учествује на 
конкурсима за 
финансирање 
пројеката и 
остварује путем 
пројеката 
сарадњу са 
образовним 
установама у 
земљи и 
иностранству  

Анализа 
документације 
– записник 
Тима за 
међународне 
пројекте, Тима 
за 
професионални 
развој 
запослених, 
Педагошког 
колегијума , 
анализа 
пројектне 

Педагошки 
колегијум, 
Стручни актив 
за развојно 
планирање 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Децембар 
2020 – 2023. 
Јун 2020 – 
2023.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сарадња са 
Фондацијом Темпус и 
другим релевантним 
организацијама и 
учешће у обукама за 
писање пројеката  

Тим за 
међународне 
пројекте, Тим 
за 
професионални 
развој 
запослених  

У току године, 
сваке радне 
године 
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реализацију  и 
учешће 
предшколске 
установе у 
одобреним 
пројектима у 
циљу 
унапређивања 
квалитета рада 
установе и 
услова за 
боравак деце 

Писање предлога 
пројеката и 
конкурисање за 
њихово финансирање 
код домаћих и 
међународних 
донатора  

Тим за 
међународне 
пројекте  

У току године, 
сваке радне 
године 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

документације   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
У току године, 
сваке радне 
године 
 
 
 

Учешће представника 
установе у одабраним 
пројектима и сарадња 
са образовним 
установама у земљи и 
иностранству  

Управа, 
васпитачи, 
стручни 
сарадници и 
сарадници  
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IX ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 
 
 
 
 
 
 
Jелена Кресоја –директор 
Наташа Банић- помоћник директора 
Неда Аврамов Ђилас- психолог 
Јадранка Узелац – педагог 
Снежана Прелић – логопед 
Маријана Печиљ –васпитач 
Наташа Лајбеншпергер – васпитач  
Зорица Мандић – родитељ 
Данијела Вукадиновић – представник локалне самоуправе  
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