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Uvod 

Re{ewem narodnog odbora op{tine Ni{ broj  338813 od 28 juna 1961 

godine osnovano je de~ije obdani{te za pred{kolsku i {kolsku decu u Ni{u 

koje je nastavilo sa radom kao novoosnovana Ustanova za pred{kolsko 

vaspitawe, obrazovawe, zdravstvenu za{titu , ishranu, ugostiteqstvo i turizam  

"P~elica" Re{ewem Skup{tine op{tine Ni{  broj 01-104/92 od 18. marta 

1992. godine. 

Dana 17. januara 2000.godine Skup{tina Grada Ni{a je donela Odluku o 

osnivawu ustanove za pred{kolsko vaspitawe, obrazovawe, zdravstvenu za{ti, 

ishranu,  ugostiteqstvo i turizam "P~elica" u Ni{u u skladu sa Zakonom o 

javnim slu`bama.Skup{tina Grada Ni{a je  dana 26. decembra 2003. godine u 

skaldu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovawa i vaspitawa donela Odluku o 

izmenama i dopunama Odluke o osnivawu Ustanove za pred{kolsko vaspitawe, 

obrazovawe, zdravstvenu za{titu, ishranu ugostiteqstvo i turizam "P~elica" u 

Ni{u, i Odluku o izmenama i dopunama Odluke o osnivawu Ustanove za 

pred{kolsko vaspitawe, obrazovawe, zdravstvenu za{titu, ishranu, 

ugostiteqstvo i turizam “P~elica” Ni{ od 01.07.2005.god. Ministarstvo 

prosvete Republike Srbije je dana 14.07.2010.godine doneo re{ewe  broj 610-00-

00471/2010-07 na odluku Upravnog odbora Pred{kolske ustanove “P~elica” o 

promeni naziva ustanove. Novi naziv glasi Pred{kolska ustanova “P~elica”. 

Delatnost se obavqala u: 

1. 21 de~ijem vrti}u, 

2. adaptiranim prostorijama pri mesnim kancelarijama i 

osnovnim {kolama (Pripremni pred{kolski program), 

3. Klini~kom centru (de~ija hirurgija i de~ija interna klinika,  

4. kuhiwi "Mladost", 

5. prodajnim objektima u {kolama, van {kola i restoranima, 

6. zgradi zajedni~kih slu`bi.  

 

Skup{tina Grada Ni{a je na sednici odr`anoj 19.01.2012.god. dala je 

saglasnost na Godi{wi Plan rada Pred{kolske Ustanove "P~elica" Ni{ za 

radnu 2011/2012.godinu koju je doneo Upravni odbor Ustanove (zavodni broj: 7114 

od 21.11. 2011.godine). 

[kolska godina po~ela je 1. septembra 2011.godine i trajala je do 31. avgusta 
2012.godine. 
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 Ustanova je funkcionisala u letwem periodu po ustaqenom sistemu, osim 

vrti}a "Pinokio", “Svitac”,” [vr}a ”,   koji su u julu  koristili kolektivni 

godi{wi odmor. 

Radno vreme Ustanove je od 0600 do 1700 ~asova, odnosno od 11.3000 do 2330 

sati u II smeni u de~jem vrti}u “Bambi”. 

 

 

OBLICI RADA SA DECOM 
ORGANIZOVANI U [KOLSKOJ 2011/2012.GODINI 

 

Stalni 

Celodnevni boravak (od 12 meseci – 6,5 god.) u trajawu od 1100 ~asova 

Pripremni pred{kolski program za decu od 5,5 – 6,5 godina u trajawu od 

4 sata 

Vaspitno obrazovni rad sa decom na bolni~kom le~ewu u trajawu od 4 sata 

II smena u trajawu od 11  sati dnevno 

Povremeni  

U~ewe stranog jezika 

Plesna sekcija – ritmika 

[kola  ko{arke 

 

Ishrana u osnovnim {kolama: 

Produ`eni boravak 

U`ine: 

- Besplatna u`ina  po kriterijumima Skup{tine Grada (deca koja imaju 

pravo na osloba|awe  od pla}awa) 

- U`ina koju roditeqi pla}aju 
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1. Celodnevni i poludnevni oblici rada sa decom 
  

 

  

 

  
 

OObbjjeekkaatt  

 

O B L I C I      R A D A 

 

Vreme 

rada 

objekta 
Jasle 

celodnev. 

1-36meseci  

Vrti} 

celodnevni 

3-6,5 god. 

PPP u 
celodnevnom 

boravku 

 5,5-6,5 god. 

PPP 

na 4~  рада 

непосредно  са 

децом 

Ukupno 

 

broj 

grupa 

broj 

dece 

broj 

grupa 

broj 

dece 

broj 

grupa 

broj 

dece 

broj 

grupa 

broj 

dece 

broj 

grupa 

broj 

dece 

1.  "Svitac" 1 23 2 61     3 83 06.00-17.00  

2.  "Plavi ~uperak" 2 41 7 189 2 38   9 230 06.00-17.00  

3.  "Leptiri}" 3 69 8 230 2 52   11 299 06.00-17.00  

4.  "Pinokio" 1 24 2 53 1    3 77 06.00-17.00  

5.  "Vilin grad" 2 46 7 228 1 57 2 43 11 317 06.00-17.00  

6.  "Bajka" 3 73 8 272 2 53 1 15 12 360 06.00-17.00  

7.  "Masla~ak" 2 44 8 220 2 51   10 264 06.00-17.00  

8.  "Pepequga" 2 43 8 225 2 59   10 268 06.00-17.00  

9.  "Pal~i}" 3 65 8 221 2 55   11 286 06.00-17.00  

10.  "Cvr~ak" 2 48 6.4 187 2 46   8,40 235 06.00-17.00  

11.  "Kolibri" 3 80 8 237 2 50 2 52 13 369 06.00-17.00  
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12.  "Bubamara" 2 46 8 243 2 45   10 289 06.00-17.00  

13.  "Neven" 2 52 7 221 2 54   9 273 06.00-17.00  

14.  "Bambi" 2 48 8 243 2 57   10 291 06.00-21.00  

15.  "Bambi"-II smena   1 60     1 60 11.00-21.00  

16.  "Crvenkapa" 2 59 7 228 2 53   9 287 06.00-17.00  

17.  "Zvon~i}i" 2 45 7 182 2 44   9 227 06.00-17.00  

18.  "Slavuj" 3 71 8 219 2 46   11 290 06.00-17.00  

19.  "Петар Пан" 2 46 8 215 1 36   10 261 06.00-17.00  

20.  "Бисер" 2 39 5 133   1 18 8 191 06.00-17.00  

21.  "Шврћа" 1 16 1 22   1 6 3 44 06.00-17.00 

22.  "Popaj" 0.75 19 1.75 36     2.5 55 06.00-17.00 

23.  O[ "D.T. Sre}ko"- 
Si}evo+Ostrovica 

      2 12 2 12 09.00-13.00  

24.  O[ "J.J. Zmaj"-Mal~a       1 12 1 12 09.00-13.00  

25.  O[ "S.M. Mika”       2 27 2 27 08.00-16.00  

26.  O[ "B. Radi~evi}" - 
Gabrovac 

      1 22 1 22 09.00-13.00  

27.  O[ D. Maksimovi} - 
Novo Selo 

      1 27 1 27 08.00-16.00  

28.  O[ D. Maksimovi} - 
Gorwe Me|urovo 

      1 13 1 13 09.00-13.00  

29.  O[ D. Maksimovi} - 
Dowe Me|urovo 

      1 12 1 12 09.00-13.00  
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30.  O[ D. Maksimovi} - 
Mramor 

      1 18 1 18 09.00-13.00  

31.  O[ D. Maksimovi} - 
Kru{ce 

      1 14 1 14 09.00-13.00  

32.  O[ D. Maksimovi} - 
^okot 

      1 18 1 18 09.00-13.00  

33.  O[ D. Maksimovi} - 
Lalinac 

      1 20 1 20 08.00-16.00  

34.  O[ "B.Miqkovi}”       2 41 2 41 08.00-16.00  

35.  O[ "B.Miqkovi}- 
Suvi Do 

      1 13 1 13 09.00-13.00  

36.  O[ "Ivo Andri}” - 
Branko Bjegovi} 

      2 46 2 46 08.00-16.00  

37.  Prva Kutina       1 13 1 13 08.00-16.00  

38.  O[ "C. Konstantin”       2 48 2 48 08.00-16.00  

39.  O[ "Kraq Petar I”       2 42 2 42 08.00-16.00  

40.  O[ "]ele kula”       1 22 1 22 08.00-16.00  

41.  O[ "D.Radovi}"       3 74 3 74 08.00-16.00  

42.  O[ "Sveti Sava”       3 72 3 72 08.00-16.00 

43.  M.K. "Nikola Tesla"       2 44 2 44 08.00-16.00  

44.  O.[.dr Zoran \in|i}       2 42 2 42 08.00-16.00  

45.  M.K. "Ratko Jovi}"       2 56 2 56 08.00-16.00  

46.  M.K. Ledena stena       2 51 2 51 08.00-16.00  

47.  M.K. Gorwa Vre`ina       1 15 1 15 09.00-13.00  
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48.  O.[. K.Petar I Pasi 
poqana 

      1 16 1 16 08.00-12.00 

49.  Klini~ki centar 
Bolni~ke grupe  

      4 60 4 60 08.00-16.00  

  42.75 997 134.15 3925 31 796 51 984 227 5906  

 

 U Ustanovi, celodnevnim boravkom obuhva}eno je 997-oro dece jaslenog uzrasta sme{tenih u 42,75 vaspitne grupe i 

3.925-oro  dece uzrasta od 3-6,5 godina sme{tenih u 134,15 vaspitnih grupa. Ukupan broj dece, obuhva}en celodnevnim 

boravkom u Ustanovi je 4.922-je dece svrstanih u  176,90 vaspitne grupe. 

 Pripremnim pred{kolskim programom, za decu u godini pred polazak u {kolu obuhva}eno je ukupno 1.720-oro dece 

i to: 

 - Boravkom na 4 sata i bolni~kim grupama obuhva}eno je 984-oro dece sme{tenih u 51 vaspitnu grupu i 

celodnevnim boravkom 796-oro dece sme{tenih u 31 vaspitnu grupu. 
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1.1. PROSE^AN BROJ  DECE U CELODNEVNOM BORAVKU U [KOLSKOJ 2011/2012.GODINI 

 
R. 
br 

Naziv 
vrti}a 

UPISANA DECA 
UKUPNO 

DOLAZE]A DECA 
UKUPNO 

BROJ GRUPA 
UKUPNO 

Dolaz. 
deca% 

jasle vrti} jasle vrti} jasle vrti} 

1. "Svitac" 23,41 61,41 84,82 13,77 38,03 51,80 1 2 3 61 

2. "Plavi ~uperak 41,12 188,74 229,86 19,85 120,64 140,49 2 7 9 61 

3. "Leptiri}" 68,69 230,03 298,72 36,88 149,98 186,86 3 8 11 63 

4. "Pinokio" 23,92 53,44 77,36 16,37 37,58 53,95 1 2 3 70 

5. "Vilin grad" 45,51 227,75 273,26 25,96 147,98 173,94 2 7 9 64 

6. "Bajka" 73,00 272,48 345,48 36,60 165,39 201,99 3 8 11 58 

7. "Masla~ak" 43,96 219,84 263,80 22,38 137,98 160,36 2 8 10 61 

8. "Pepequga" 43,28 224,66 267,94 22,53 142,69 165,22 2 8 10 62 

9. "Pal~i}" 64,77 221,27 286,04 35,75 161,80 197,55 3 8 11 69 

10. "Cvr~ak" 48,42 187,43 235,85 27,14 127,77 154,91 2 6,40 8,40 66 

 II smena - 59,57 59,57 - 24,34 24,34 - 1 1 41 

11. "Kolibri" 79,64 236,70 316,34 42,06 159,47 201,53 3 8 11 64 

12. "Bubamara" 45,94 243,21 289,15 22,89 152,96 175,85 2 8 10 61 

13. "Neven" 52,37 220,92 273,29 30,49 132,84 163,33 2 7 9 60 

14. "Bambi" 47,80 242,86 290,66 21,46 148,88 170,34 2 8 10 59 

15. "Crvenkapa" 59,27 228,30 287,57 32,69 148,37 181,06 2 7 9 63 

16. "Zvon~i}i" 44,51 182,44 226,95 25,01 120,78 145,79 2 7 9 64 

17. "Slavuj" 71,28 219,13 290,41 38,84 143,08 181,92 3 8 11 63 

18. “Petar Pan” 46,00 214,68 260,68 26,48 133,28 159,76 2 8 10 61 

19. “Biser” 39,25 132,59 171,84 22,92 83,76 106,68 2 5 7 62 

20. “[vr}a” 15,84 21,95 37,79 9,71 15,08 24,79 1 1 2 66 

21. "Popaj" 18,90 35,91 54,81 11,19 23,24 34,43 0,75 1,75 2,50 63 

UKUPNO: 996,88 3.925,31 4.922,19 540,97 2.515,92 3.056,89 42,75 134,15 176,90 62 % 

Prose~no upisano dece  4.922,19;  Prose~no dolaze}a deca 3.056,89;  Prose~an broj grupa 176,90;   Prose~na dolaznost  62%. 
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11..22..  BBRROOJJ  UUPPIISSAANNEE  DDEECCEE  II  BBRROOJJ  GGRRUUPPAA  UU  PPPPPP  UU  RRAADDNNOOJJ  22001111//22001122  GGOODDIINNII  

Raspored grupa u {kolskoj 2011/2012.godini 

  

R. br. Naziv objekta 
Mati~ni 

vrti} 

Ime i prezime 

vaspita~a 

Du`ina 

trajawa 

Broj 

grupa 

Broj 

dece 

1. "Bajka" Bajka Verica \ori} 400 h 1 15 

2. "Kraq Petar I" Bajka Marina Nikoli} 400 h 1 22 

3. "Kraq Petar I" Bajka Sne`ana Gr~i} 400 h 1 20 

4. Ledena stena Bajka Svetlana Veli~kovi} 400 h 1 26 

5. Ledena stena Bajka Dragica Slavkovi} 400 h 1 25 

6. Pasi Poqana Bajka Marina Vuki} 400 h 1 16 

7. "Vilin grad" Vilin grad Sla|ana Jeremi} 400 h 1 23 

8. "Vilin grad" Vilin grad Ru`ica Rajkovi} 400 h 1 20 

9. "Mal~a" Vilin grad Marijana Vasi} 400 h 1 12 

10. Branko Miqkovi} Pepequga Marija Ili} 400 h 1 20 

11. Branko Miqkovi} Pepequga Aleksandar Pej~i} 400 h 1 21 

12. "Kolibri" Kolibri Milena Stojanovi} 400 h 1 28 

13. "Kolibri" Kolibri Nevenka Vuki} 400 h 1 24 

14. "G.Vre`ina" Kolibri Aneta @ivkovi} 400 h 1 15 

15. Suvi Do Bambi Jasmina \or|evi} 400 h 1 13 

16. "Car Konstantin" Slavuj Du{ica \ori} 400 h       1 26 

17. "Car Konstantin" Slavuj Slavica Sokolovi} 400 h 1 22 

18. Ostrvica P.~uperak Marija T.Mladenovi} 400 h 1 6 

19. Si}evo P.~uperak Sowa Nikoli} 400 h 1 6 

20. "Gabrovac" P.~uperak Jelena Vugrinec 400 h 1 22 

21. "]ele kula" Leptiri} Slavica Stevi} 400 h 1 22 

22. Brzi Brod Leptiri} Sne`ana Stanojevi} 400 h 1 20 

23. Brzi Brod Leptiri} Branka ]irkovi} 400 h 1 22 

24. "G.Me|urovo" Masla~ak Dragana Vasi} 400 h 1 13 

25. "D.Me|urovo" Masla~ak Violeta \or|evi} 400 h 1 12 
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26. "Mramor" Pal~i} Danica Joci} 400 h 1 18 

27. "Kru{ce" Pal~i} Vawa Stankovi} 400 h 1 14 

28. “Biser” Biser Mirjana Grozdanovi} 400 h 1 18 

29. Prva Kutina Biser Irena Tasi} 400 h 1 13 

30. "N.Tesla" Cvr~ak Petri}a Kosti} 400 h 1 24 

31. "N.Tesla" Cvr~ak Sawa Nikoli} 400 h 1 20 

32. Novo Selo Neven Dragana ^a|anovi} 400 h 1 27 

33. "Lalinac" Neven Jelena Jovovi} 400 h 1 20 

34. ^okot Bubamara Ivana Stojanovi} 400 h 1 18 

35. Sveti Sava “Zvon~i}i” Stana Mladenovi} 400 h 1 25 

36. Sveti Sava “Zvon~i}i” Danijela Radovi} 400 h 1 23 

37. Sveti Sava “Zvon~i}i” Biqana Todorovi} 400 h 1 24 

38. Du{an Radovi} P.Pan Qiqana Mladenovi} 400 h 1 26 

39. Du{an Radovi} P.Pan Zorica Krsti} 400 h 1 25 

40. Du{an Radovi} P.Pan Jasmina Markovi} 400 h 1 23 

41. O[ "Mika" Crvenkapa Daliborka Mijalkovi} 400 h 1 12 

42. O[ "Mika" Crvenkapa Nada Marjanovi} 400 h 1 15 

43. "B.Bjegovi}" Svitac Mirjana Petrovi} 400 h 1 22 

44. "B.Bjegovi}" Svitac Marija Jovanovi} 400 h 1 24 

45. MK R.Jovi} Svitac Momira Timotijevi} 400 h 1 29 

46. MK R.Jovi} Svitac Tatjana Mili} 400 h 1 27 

47. [vr}a [vr}a Branislava Marjanovi} 400 h 1 6 

48. 

Bolni~ke grupe "Pinokio" 

Venka Mini} 400 h 1  

49. Jelena \or|evi} 400 h 1  

50. Dragana \or|evi} 400 h 1  

51. Emica \or|evi} 400 h 1 60 

 UKUPNO: 51 984 
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U sedi{tu Ustanove na 4 sata, bilo je 7 grupa koje su obuhvatale 

prose~no upisano 134 -oro dece, a van sedi{ta Ustanove 40  grupe i 790-oro 

dece. 

U celodnevnom boravku pripremni pred{kolski program odvijao se u  

31 grupi sa ukupno 796-oro dece. 

U klini~kom centru na de~ijoj internoj klinici  i De~ijoj hirur{koj 

klinici vaspitno-obrazovni rad odvijao se u 4 grupe sa prose~no 60-oro 

prisutne dece. 

U radnoj 2011/2012.godini, Pripremnim pred{kolskim programom 

obuhva}eno je  1720-oro dece. 

 

 

2 . POVREMENI  I  RAZLI^ITI  OBLICI RADA 

 

R.
b 

Objekat 

OBLICI RADA 

U~ewe stranog 
jezika 

Horska 
sekcija 

Plesna 
sekcija 

[kola 

Ko{arke 

  
Br. 

grupa 
Pr. Br. 

dece 
    

Br. 

grupa 

Pr. Br. 
dece 

1. "Svitac" 3 23       

2. "P. ~uperak" 3 24     2 16 

3. "Leptiri}" 6 48     1 8 

4. "Pinokio" 2 16       

5. "Vilin grad" 6 45     1 8 

6. "Bajka" 3 21     1 8 

7. "Masla~ak" 4 32       

8. "Pepequga" 1 8       

9. "Pal~i}" 7 56     1 8 

10. "Cvr~ak" 2 16       
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 II smena         

11. "Kolibri" 5 40     2 16 

12. "Bubamara" 4 26       

13. "Neven" 7 56       

14. "Bambi" 6 48       

15. "Crvenkapa" 3 24     1 8 

16. "Zvon~i}i" 4 32     1 8 

17. Slavuj  7 54     1 8 

18. Petar Pan 1 8     1 8 

19. Biser 3 24       

20. [vr}a 1 9       

21. Branko Bjegovi} 2 15       

22. O.[.D.Radovi} 2 16       

23. Ledena stena 1 4       

24. Kraq Petar 1 8       

25. Branko 
Miqkovi}  

1 13       

26. Sveti Sava 2 18       

27. 
Sreten 
Mladenovi} Mika 

1 8       

28. Gorwa Vre`ina 2 22       

29.  Brzi Brod 1 4       

30. Car Konstantin 2 16       

U K U P N O  91 734     12 96 
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 Povremenim, razli~itim  oblicima rada bila su obuhva}ena deca iz 

celodnevnog i poludnevnog boravka upisana u PU “P~elica”. Od povremenih 

oblika rada roditeqi su mogli da odaberu jedan ili vi{e oblika koji su 

navedeni u tabeli broj 2. Ovi oblici rada realizovani su dva puta nedeqno po 
jedan {kolski ~as. 

 Engleski jezik dr`ale su 13 {kole engleskog jezika i to: 

 -  VOYAGER 

 - FAIR SCHOOL 

 - FAIR PLAY JUNIOR 

 - HELOO 

 - ENGLISH FOR YOU 

 - LINGUA 

 - STAR 

 - LONDON SCHOL 

 - ENJOY ENGLISH 

 - ABILITU 

 - NARODNI UNIVERZITET NI[ 

 - LAJB SCHOOL 

 - AMADEUS 

 

 [kola ko{arke i to: 

 - [KOLA KO[ARKE "O.K.K JUNIOR" 
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33..  SSVVEEUUKKUUPPNNOO::  OOBBLLIICCII  RRAADDAA,,  BBRROOJJ  GGRRUUPPAA  II  BBRROOJJ  DDEECCEE  

Red. 

br. 

 

Oblici rada u Ustanovi “P~elica” Broj grupa Broj dece 

1. Celodnevni boravak od 1god. – 5,5 god. 145 4066 

2. PPP  u sklopu celodnevnog boravka  31 796 

3. PPP na 4 sata 47 924 

4. 
VO rad sa decom na du`em bolni~kom 
le~ewu 

4 60 

5. II  celodnevni boravak 

II smena 

1 60 

6. Produ`eni boravak O.[. ishrana 38 1054 

7. 
U`ine u osnovnim {kolama i 
pripremnim grupama 

33 3836 

8. Povremeni oblici 103 830 

 

 

U Ustanovi je vaspitno-obrazovnim oblicima bilo obuhva}eno 5906  deteta, 

ishranom 4890 dece, i povremenim oblicima 830-oro  dece svrstanih u 103 

grupe. Deca  uzrasta do 10 godina u produ`enom boravku  u osnovnim {kolama 

bila su sme{tena i dobijala  su hranu iz kuhiwe “Mladost”. 

 Kao redovan oblik koji se finansirao iz buxeta grada su besplatne 

u`ine za decu starosti do 15 godina, u osnovnim  {kolama po kriterijumu  

koji je doneo grad za decu koja su ostvarivala pravo na besplatnu u`inu,  

u`ine su pripremane u kuhiwi Mladost, kao i u`ine koje su roditeqi 

pla}ali u O.[. i pripremnim grupama. 
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ORGANIZACIJA RADA U USTANOVI I KADROVI 

 

   

Delatnost Ustanove se obavqala u tri sektora    

Rad sektora “Vrti}i”  

Rad sektora Zajedni~kih poslova   

Rad sektora “Mladost”   

 

Rukovo|ewe i upravqawe Ustanovom  

 
Ustanovom je rukovodio direktor Ustanove dr Zoran Joni}, doktor fizi~ke 

kulture. 

Plan rada direktora bio je baziran na Zakonu o osnovama sistema obrazovawa 

i vaspitawa, Zakonu o pred{kolskom vaspitawu i obrazovawu i Statutu 

Ustanove. 

 

Sektorom "Vrti}i" rukovodio je pomo}nik direktora Ivan Todorov, 

profesor fizi~ke kulture. Svaki vrti} imao je odgovorno lice koje se pored 

rada u grupi bavilo i organizacijom rada u vrti}u, kao i medicinsku sestru 

na trija`i, koja je pri jutarwem prijemu obavqala trija`u dece i organizovala 

rad u vrti}u u ciqu odr`avawa higijene i preventivne zdravstvene za{tite. 

 
 

 
Red. 
br 

 
NAZIV VRTI]A 

 
ODGOVORNO LICE 

 
MEDICINSKA SESTRA 

NA TRIJA@I 

1. SVITAC Emica Hristov Mirjana Kojovi} 

2. PLAVI ^UPERAK Marija Vuki} Marija Stojanovi} 

3. LEPTIRI] Katarina Jadri} Mirjana Milovanovi} 

4. PINOKIO Suzana Stojanovi} Branislava Zdravkovi} 

5. VILIN GRAD Svetlana Miti} Anka Bogoslovov 
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6. BAJKA Jelena Bulai} Dijana Paovi} 

7. MASLA^AK Nata{a Miti} Evica Nikoli} 

8. PEPEQUGA Nada Petkovi} Valentina Ili} 

9. PAL^I] Milena Maksimovi} Grozdana Gaji} 

10. CVR^AK Lela Midi} Sne`ana Dimitrijevi} 

11. KOLIBRI Dragana Miki} Sne`ana Stojanovi} 

12. BUBAMARA Mirjana Kostadinovi} Biqana Jovanovi} 

13. NEVEN Sla|ana Nikoli} Irena Manojlovi} 

14. BAMBI Mira Raca Gordana \ur|anovi} 

15. CRVENKAPA Javorka Savi} Aleksandra \or|evi} 

16. ZVON^I]I Anita Milo{evi} Slobodanka Ran|elovi} 

17. SLAVUJ Svetlana Jovanovi} Nata{a Joci} 

18. PETAR PAN Milica Milenkovi} Marica Bo`i} 

19. BISER Mirjana Grozdanovi} Sne`ana Mladenovi} 

20. [VR]A Branislava Marjanovi} Dragana Jovanovi} 

21. POPAJ Tamara To{i} Tamara To{i} 
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IIZZVVEE[[TTAAJJ    OO    RRAADDUU    SSLLUU@@BBEE    

ZZAA  PPRRAAVVNNEE,,  OOPP[[TTEE  II  KKAADDRROOVVSSKKEE  PPOOSSLLOOVVEE  

  

U vremenu od 01.9.2011. do 30.6.2012.g. u slu`bi za pravne, op{te i 

kadrovske poslove koju ~ine: sekretar, stru~ni saradnik za kadrovske poslove, 

dva saradnika za pravne poslove (jedan saradnik je bio odsutan tokom cele 

radne 2011/2012.god. zbog porodiqskog odsustva i nege deteta), referent za 

op{te i kadrovske poslove, dva referenta administrativnih i op{tih 

poslova, referent za prijem dece, arhivar-daktilograf, tehni~ki sekretar, 

daktilograf na ra~unaru i sprema~ica u administrativnim prostorijama, 

obavqani su slede}i poslovi:  

- Izrada predloga elaborata za verifikaciju Ustanove; izrada predloga 

Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta; izrada izmena i dopuna 

Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta; izrada predloga Kolektivnog 

ugovora kod poslodavca; izrada Pravilnika o bezbednosti i zdravqa na radu 

PU "P~elica" Ni{; Izrada pravila za{tite od po`ara; Izrada Pravilnika 

o merama, na~inu i postupku za{tite i bezbednosti dece PU "P~elica" Ni{; 

izrada Pravila o pona{awu dece, zaposlenih i roditeqa u PU "P~elica" 

Ni{; izrada Pravilnika o kancelarijskom i arhivskom poslovawu; izrada 

Poslovnika o radu Upravnog odbora; izrada predloga Poslovnika o radu 

Saveta roditeqa i Poslovnika o radu Vaspitno-obrazovnog ve}a; 

- Pripremawe materijala za sednice Upravnog odbora, sednice Saveta 

roditeqa, sednice vaspitno obrazovnog ve}a na nivou vrti}a, vaspitno 

obrazovvnog ve}a na nivou Ustanove; 

- Izrada zapisnika, odluka, zakqu~aka, mi{qewa i drugih akata 

donetih na sednicama organa upravqawa i organa rukovo|ewa Pred{kolske 

ustanove “P~elica”; 

- Izrada svih vrsta ugovora: Ugovor o radu, ugovor o sta`irawu, ugovor 

o stru~nom osposobqavawu, ugovor o donaciji, ugovor o poslovnoj saradwi, 

ugovor o nabavkama velike  vrednosti, ugovor o nabavkama male vrednosti i 

dr; 
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- Izrada svih vrsta re{ewa iz oblasti radnih odnosa: re{ewe za 

kori{}ewe godi{weg odmora, za utvr|ivawe punog radnog vremena i re{ewa 

za preraspodelu radnog vremena za vaspitno osobqe; za pla}ena odsustva, za 

nepla}ena odsustva, za porodiqska odsustva i odsustva radi nege deteta, za 

prestanak radnog odnosa po svim osnovama, za   isplatu svih vrsta naknada, za 

obrazovawe komisija, za imenovawe mentora vaspita~ima i stru~nim 

saradnicima bez licence, i  dr.; 

- Izrada izve{taja o proveri savladanosti programa za polagawe ispita 

za licencu za vaspita~e i stru~ne saradnike  koji se stru~no osposobqavaju za 

samostalan rad u struci; izrada izve{taja o savladanosti programa za 

polagawe ispita za licencu za medicinske sestre; kompletirawe 

dokumentacije i podno{ewe prijava Ministarstvu prosvete za polagawe 

ispita za licencu; 

  - Prijava i odjava na obavezno socijalno osigurawe i zdravstveno 

osigurawe za svakog zaposlenog – nosioca osigurawa i ~lanova porodi~nog 

doma}instva; overa zdravstvenih kwi`ica zaposlenih i osiguranih ~lanova 

porodi~nog doma}instva; vo|ewe evidencija svih osiguranika na obavezno 

socijalno osigurawe; 

- Izrada i dostavqawe opomena za neizmirene obaveze korisnicima 

usluga vrti}a i izrada predloga za izvr{ewe Osnovnom sudu; 

- Komunikacija sa strankama i zaposlenima , pru`awe pomo}i 

zaposlenima  u ciqu ostvarivawa prava iz radnog odnosa i dr; 

- Upis u sudski registar Privrednog suda u Ni{u registrovawe 

ogranaka; 

- Ostvarivawe neophodne komunikacije sa inspekcijskim organima, 

organima lokalne samouprave, [kolskom upravom, Ministarstvom prosvete, 

nadle`nim slu`bama penzijskog i invalidskog osigurawa, zdravstvenog 

osigurawa, Nacionalnom slu`bom za zapo{qavawe, Osnovnim sudom, 

Privrednim sudom; davawe na uvid dokumentacije na zahtev inspektora , 

izrada izve{taja i analiza po wihovom nalogu; zastupawe Ustanove pred 

Osnovnim i Privrednim sudom; 

- Aktivnosti na realizaciji  konkursa raspisanog 24.12.2011.g.po 

prethodno pribavqenoj saglasnosti Gradona~elnika Grada Ni{a za prijem u 

radni odnos na neodre|eno vreme  26 izvr{ilaca zbog popune upra`wenih 

radnih mesta odlaskom zaposlenih u penziju, otkazom i prestankom radnog 

odnosa iz drugih razloga tokom 2010.g.  i to: stru~ni saradnik – pedagog-1,  
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vaspita~-4, medicinska sestra u grupi-8, sprema~ica u vrti}u-2, servirka u 

vrti}u-2, referent fakturisawa i izrade radnih naloga-1, referent za prijem 

dece-1, komandir obezbe|ewa-1, pekar-1, kuvar-2, automehani~ar-1, 

pom.radnik-prawe su|a-1, servir u boravku-1. 

- Aktivnosti na realizaciji tri konkursa od 14.03.2012.g. 04.04.2012.g. 

20.06.2012.g. po prethodno pribavqenoj saglasnosti Gradona~elnika Grada 

Ni{a za  prijem u radni odnos na neodre|eno vreme-71 izvr{ioca zbog 

potrebe posla uslovqene otvarawem novih vrti}a u selu Gorwi Matejevac i 

nasequ Branko Bjegovi} i pove}anim obimom posla na nivou Ustanove (46 

izvr{ilaca) kao i popune upra`wenih radnih mesta zbog odlaska u penziju i 

prestanka radnog odnosa po svim osnovama tokom 2011.g. (25 izvr{ioca) i to: 

stru~ni saradnik pedagog-1; saradnik za pravne poslove - 1; vaspita~ - 31; 

medicinska sestra u grupi - 11; medicinska sestra na trija`i - 1; sprema~ica 

u vrti}u - 8; servirka u vrti}u - 4; pekar -2; kuvar - 7; domar-lo`a~-1; 

elektri~ar-1; servir u boravku-3; 

- Aktivnosti u vezi prestanka radnog odnosa 36 zaposlenih zbog 

ispuwenih uslova za starosnu penziju tokom radne 2011/2012.g.  

- Aktivnosti na realizaciji 12 disciplinskih postupaka zbog povrede 

radne obaveze i discipline.  

- U~estvovawe u radu zajedni~kih komisija u toku realizacije 

pokrenutih postupaka javnih nabavki. 

- U toku radne 2011/12 izvr{en je prijem  488  dece. Tokom avgusta 

vr{ena je obnova dokumentacije za svu upisanu decu. Obnavqani su ugovori sa 

korisnicima usluga. Svakog meseca utvr|uje se stawe upisane i ispisane 

dece. Svakodnevno se vr{i prijem zahteva i dokumentacije za upis dece i 

rangirawe; 

  - Obavqawe teku}ih poslova iz domena kadrovskih i op{tih poslova: 

uredno vo|ewe delovodnog protokola, prijem, razvrstavawe i prosle|ivawe 

prispele po{te, otpremawe po{te, arhivirawe akata i predmeta, obavqawe 

poslova operatera na ra~unaru (kucawe, editovawe tekstova, snimawe, 

kopirawe i dr.) za potrebe Ustanove, rad na telefonskoj centrali, izrada 

spiskova zaposlenih koji ostvaruju pravo na prevoz u teku}em mesecu, 

kurirski poslovi, odr`avawe higijene objekta i dr. 
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IIZZVVEE[[TTAAJJ    OO    RRAADDUU    UUPPRRAAVVNNOOGG    OODDBBOORRAA  

 
 
Upravni odbor Pred{kolske ustanove "P~elica" Ni{  imenovan je 

re{ewem Skup{tine Grada Ni{a br.06-434/2009-25/27-02 od 19.6.2009.g., 

re{ewem o imenovawu jednog ~lana broj 06-368/2010-26-04-02 od 01.6.2010.g. i 

re{ewem broj 06-387/2011-25-9-02 od 06.07.2011.g. 

U vremenu od 01.09.2011. do 30.06.2012.g. Upravni odbor odr`ao je 7 

redovnih i 14 vanrednih sednica. 

Na sednicama su razmatrana pitawa i  predlozi i donete odluke i 

zakqu~ci u vezi  redovnog poslovawa Ustanove. Najva`nije odluke koje su 

donete na  sednicama Upravnog odbora odnose se na: 

  -Usvajawe izve{taja o radu Pred{kolske ustanove “P~elica”  Ni{ za 

radnu 2010/2011.godinu;  

-Usvajawe izve{taja o radu direktora za radnu 2010/2011.g.;  

-Usvajawe Plana rada Pred{kolske ustanove “P~elica” Ni{ za radnu 

2011/2012.godinu; 

-Usvajawe Plana javnih  nabavki za 2012. kao  i usvajawe izmena i 

dopuna plana javnih nabavki; 

- Usvajawe nove cene prehrambenih namirnica koji ~ine sadr`aj paketa 

za korisnike prava na besplatan obrok; 

- Usvajawe godi{weg finansijskog plana Pred{kolske ustanove 

“P~elica” za 2012.g.; 

- Usvajawe finansijskog izve{taja o poslovawu Pred{kolske ustanove 

“P~elica” za vreme od 01.01.2011.g. do 30.06.2012.g.; 

- Usvajawe finansijskog izve{taja o poslovawu Pred{kolske ustanove 

“P~elica”  za period 01.01.2011.g. do 31.12. 2011.g.; 

- Obrazovawe komisija za godi{wi popis imovine i obaveza sa stawem 

na dan 31.12.2011.g. 

- Usvajawe izve{taja centralne popisne komisije o izvr{enom 

godi{wem popisu imovine i obaveza sa stawem na dan 31.12.2011.g.; 

- Davawe mi{qewa u postupku odlu~ivawa za izbor kandidata za radno 

mesto vaspita~, medicinska sestra u grupi i medicinska sestra na trija`i i 

stru~ni saradnik pedagog, za prijem u radni odnos na neodre|eno vreme. 
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- Odlu~ivawe po prigovorima u~esnika konkursa podnetim protiv 

odluke direktora o izboru kandidata;  

- Odlu~ivawe po prigovorima zaposlenih na odluke direktora o 

izre~enoj disciplinskoj meri; 

- Dono{ewe odluke o pokretawu postupka verifikacije Pred{kolske 

ustanove "P~elica";  dono{ewe odluke o davawu saglasnosti na izmene i 

dopune Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta; dono{ewe Pravilnika o 

bezbednosti i zdravqa na radu PU "P~elica" Ni{; dono{ewe Pravila 

za{tite od po`ara; dono{ewe Pravilnika o merama, na~inu i postupku 

za{tite i bezbednosti dece PU "P~elica" Ni{; dono{ewe Pravila o 

pona{awu dece, zaposlenih i roditeqa u PU "P~elica" Ni{; dono{ewe 

Pravilnika o kancelarijskom i arhivskom poslovawu; dono{ewe Poslovnika 

o radu Upravnog odbora; dono{ewe Pravilnika o lomu sitnog inventara, 

tekstila i ambala`e. 

-  Upis u sudski registar Privrednog suda promena podataka  kod 

registrovanih ogranaka (maloprodajni objekti u kojima Pred{kolska ustanova 

obavqa trgovinsku delatnost prehrambenim proizvodima i ugostiteqsku 

delatnost) u skladu sa Zakonom o turizmu; 

 

 Na svim sednicama Upravnog odbora po teku}im pitawima razmatrani 

su aktuelni problemi, davani predlozi, preporuke i zakqu~ci, a sve u ciqu 

unapre|ewa rada i poslovawa Ustanove “P~elica”. 
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IIZZVVEE[[TTAAJJ    OO    RRAADDUU    SSAAVVEETTAA  RROODDIITTEEQQAA  UUSSTTAANNOOVVEE  

Savet roditeqa je u vremenu od 01.09.2011. do 30.06.2012.godine odr`ano 

pet sednica. 

- Sastav Saveta roditeqa je tokom radne 2011/2012. godine izmewen. 
Pove}an je broj ~lanova sa 20 na 21 zbog otvarawa vrti}a – „Popaj“ u Gorwem 
Matejevcu. 

 - Izmewen je sastav ~lanova Saveta roditeqa zbog ispisivawa dece iz 
vrti}a, tako da je ~lan Saveta roditeqa iz vrti}a "Bajka" Dalibor Nikoli}, 
iz vrti}a "Masla~ak" Danijel Dankovi}, u vrti}u "Svitac" Verica 
Blagojevi}-Petkovi}. 

- Na sednicama Saveta roditeqa izvr{en je izbor uxbenika (radnih 
listova za 2011/2012.g). 

- Razmatrano je i odlu~ivano u vezi organizovawa zimovawa; 

- Odre|ena je visina naknade za lekara pedijatra, medicinsku sestru, 
rekreatore, vo|e smene, vaspita~e; 

- Razmatran je Izve{taj o radu Pred{kolske ustanove "P~elica" za 
radnu 2010/2011.godinu i razmatran godi{wi Plan rada za 2011/2012.godinu; 

- Odlu~eno je o nabavci Novogodi{wih paketi}a i odre|ivawu 
vrednosti paketi}a; 

- Razmatran je Izve{taj o realizovanom zimovawu; 

- Razmatrano je i odlu~ivano u vezi organizacije izleta; 

- Razmatrano i odlu~ivano u vezi organizacije manifestacije "Dani 
P~elice"; 

- Razmatrano je i odlu~ivano u vezi osigurawa dece; 

- Razmatran je izve{taj o realizovanim izletima; 

- Razmatran je predlog nabavke radnih listova i ~asopisa za radnu 
2012/2013.g.; 

 - Dati su predlozi o pokretawu inicijative za poboq{awe uslova rada, 

kao i inicijative u vezi ukqu~ivawa i u~e{}a roditeqa u raznim akcijama i 

radionicama;  

 - Na svim sednicama Saveta roditeqa, po teku}im pitawima 

razmatrani su aktuelni problemi, davani predlozi, preporuke i zakqu~ci, a 

sve u ciqu unapre|ewa rada i stvarawa boqih uslova za boravak dece u 

Ustanovi. 
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IIZZVVEE[[TTAAJJ  OO  RRAADDUU  SSLLUU@@BBEE  ZZAA  

EEKKOONNOOMMSSKKOO--FFIINNAANNSSIIJJSSKKEE  PPOOSSLLOOVVEE      

  

Funkcionisawe slu`be za ekonomsko-finansijske poslove regulisano  

je Zakonom o ra~unovodstvu i reviziji (Sl.glasnik RS br. 46/06). 

Me|unarodnim standardima (MRS), Pravilnikom o organizaciji buxetskog 

ra~unovodstva i ra~unovodstvenim politikama Ustanove "P~elica", Uredbom 

o buxetskom  ra~unovodstvu ("Slu`beni glasnik RS" br. 125/03 i 12/06), 

Zakonom o buxetskom sistemu ("Slu`beni glasnik RS" br. od 09/02 do 86/06), 

i drugim propisima kojima se propisuje na~in rada i metode obrade 

poslovnih  doga|aja u slu`bi za ekonomsko-finansijske poslove. Ve}ina 

poslovnih doga|aja i izrada izve{taja iz slu`be za ekonomsko-finansijske 

poslove su zakonskim normama precizno definisani i imaju strogo 

predvi|ene rokove izrade i dostavqawa Upravi za obrazovawe, Upravi za 

finansije u gradu Ni{u, kao i  Ministarstvu finansija Poreskoj upravi 

odelewu u Ni{u. 

Finansijski izve{taj na kraju godine - Zavr{ni ra~un je ura|en po 

sistemu buxetskog ra~unovodstva, i predstavqa detaqan i precizan pregled 

godi{wih promena u poslovawu Ustanove (sam izve{taj obuhvata kompletnu 

kwigovodstvenu analitiku glavne kwige, kao i deo koji prati prilive i 

odliva sredstava u toku godine, kao i konta koja prate stawe imovine 

Ustanove). Iskazivawe rezultata poslovawa u vidu deficita za 2011.godinu 

usvojen je od strane Upravnog odbora. Zavr{ni ra~un je predat Upravi za 

trezor u roku, a poslat je finansijski izve{taj o poslovawu Upravi za  

obrazovawe, kulturu, omladinu i sport. 

Ura|en je finansijski buxetski plan indirektnog buxetskog korisnika 

za 2011. goddinu i u zakonskom roku je predat Upravi za obrazovawe, kulturu i 

sport koja je nadle`na, da sa Upravom za finansije izvorne prihode lokalne 

saamouprave i javne nabavke izradi predlog buxeta za  korisnike svoje Uprave 

koji obuhvata i Ustanovu "P~elica". 

Obrada dokumentacije na umre`enim ra~unarima, a posebno povezivawe 

kuhiwe gde su svi magacini i Uprava doprinose a`urnijoj obradi podataka, 

trenutni uvid u stawe magacina i mawu cirkulaciju dokumentacije, koja bi 

bila arhivirana na mestu obrade. 
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Pra}ewe finansijskog poslovawa sektora vrti}i i komercijalnog 

sektora, a posebno maloprodajnih objekata vr{ena je analiza mese~nih, 

kvartalnih i godi{wih izve{taja o poslovawu koje izra|uje referent plana i  

analize. 

Slu`ba likvidature vr{ila je prijem dokumentacije, proveravala 

ispravnost iste i vr{ila formalno pravnu kontrolu. Ulaz se evidentira 

kroz kwigu primqenih PDV ra~una gde se zavodi i prosle|uje odgovornim 

licima na overu i pomo}niku direktora za ekonomsko-finansijske poslove 

na  odobrewe za pla}awe. Tako obra|ena dokumentacija se kwi`i u 

ra~unovodstvu u glavnoj kwizi. U slu~aju uo~enih nepravilnosti vr{i se 

povra}aj neispravnih dokumenata i obave{tava se rukovodilac sektora o 

izvr{enoj reklamaciji. 

Na~in rada kwigovodstva: prva operacija je da se svaki dokument 

pravilno usmeri i da se poslovna promena obradi shodno Zakonu o kontnom 

okviru za buxetske korisnike -kontista. 

Glavni kwigovo|a je zadu`en da se stara o pravilnoj hronolo{koj 

obradi i kwi`ewu dokumentacije. 

Pored glavne kwige koja predstavqa sinteti~ki pregled poslovawa 

Ustanove u kwigovodstvu postoji i analiti~ki pregled poslovawa. Analitika 

poslovawa Ustanove "P~elica" obuhvata analitiku osnovnih sredstava, 

kupaca, dobavqa~a, blagajne, nov~anih tokova, prihoda, rashoda i nizom 

drugih analiti~kih evidencija. 

Analiti~ki pregled celokupne nepokretne i pokretne imovine 

Ustanove "P~elica" realizovan je kriz kwigu osnovnih sredstava,  u skladu sa 

Zakonom o ra~unovodstvu. 

Analiti~kim pregledom kupaca-korisnika usluga Ustanove "P~elica" 

omogu}ava se uvid  u broj korisnika i finansijsko stawe korisnicima na{ih 

usluga. 

Sinteti~ke i analiti~ke preglede svih tro{kova i prihoda u Ustanovi 

sa~inili su referenti za plan i analizu. Ovi referenti prate kretawa na 

tr`i{tu, uz koordinaciju sa ostalim slu`bama predla`u formirawe nove 

cene, po stvarawu uslova za izmenu. Naplata participacije vr{ena je u skladu 

sa usvojenom regresnom skalom na  nivou grada Ni{a i cenom usluga.   
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Ra~unarskim aplikacijama koje je izradio programer obra|ena je ve}ina 

podataka u okviru Ustanove, a obuhva}eni su: obra~un zarada, glavna kwiga, 

izrada borderoa, evidencija i obra~un zadu`ewa roditeqa za celodnevni 

boravak, sekcije, ekskurzije i sl. 

Celokupni rad ekonomsko-finansijske slu`be pratio, kontrolisao i  

ure|ivao {ef ra~unovodstva, koji je tromese~no dostavqao finansijski 

izve{taj o  prihodima i rashodima (obrazac 5) Upravi za finansije  dostavqa 

zavr{ni ra~un Upravi za trezor, kao i Upravi za finansije grada Ni{a. 

Pomo}nik direktora za ekonomsko-finansijske poslove pratio je sve 

finansijske tokove u Ustanovi "P~elica" i podnosio izve{taj o poslovawu 

generalnom direktoru Ustanove. 

Pored podno{ewa finansijskih izve{taja direktoru, pomo}nik 

direktora za ekonomsko-finansijske poslove Ustanove "P~elica" vodi 

poslovnu politiku Ustanove i sara|uje sa nadle`nom Upravom za obrazovawe, 

kulturu i sport, kao i Upravom za finansije, {iri saradwu sa privrednim i  

ostalim subjektima van Ustanove u ciqu poboq{awa kvaliteta rada. 

Navedeni period karakteri{u mnoge novine koje se ogledaju u slede}em: 

- direktni korisnik buxetskih sredstava-Grad Ni{ preko Uprave za 

finansije kontroli{e mese~no, tromese~no, {estomese~no i godi{we, 

tro{ewe (buxetskih sredstava) i usagla{ava sa indirektnim korisnikom 

buxetskih sredstava Ustanovom "P~elica". 

- zavr{ni ra~un je predat kod Uprave za trezor i direktnom korisniku 

buxetskih sredstava gradu Ni{u, radi kontrolisawa i konsolidovawa a 

godi{wi poreski bilans Ministarstvu finansija RS-Poreskoj upravi 

Ni{. Prijava poreza na imovinu podneta je  lokalnoj poreskoj 

administraciji koja je u sastavu Uprave za finansije, izvorne prihode 

lokalne samouprave i javne nabavke. 

- u skladu sa Zakonom o buxetskom poslovawu ra~unovodstvena slu`ba o  

roku je podnela zavr{ni ra~un za 2011. godinu, koji je sadr`ao slede}e 

obrasce:  

1. Bilans stawa, 

2. Bilans prihoda i rashoda, 

3. Izve{taj o kapitalnim prihodima i finansirawu, 
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4. Izve{taj o nov~anim tokovima, 

5. Izve{taj o izvr{ewu buxeta, sa~iwen tako da prikazuje razliku izme|u  

odobrenih i izvr{enih sredstava, 

6. Izve{taj o primqenim donacijama i kreditima, 

7. Izve{taj o kori{}ewu sredstava iz teku}e i stalne buxetske rezerve, 

8. Izve{taj o datim garancijama u toku fiskalne godine i 

9. Analiza poslovawa poslovne godine (analiti~ki po sektorima), gde je 

iskazan  finansijski rezultat. 

Zavr{ni ra~un je usvojen na sednici Upravnog odbora posle razmatrawa 

finansijskog izve{taja i obrazlo`ewa pozicija prihoda i tro{kova,  

finansijskog stawa Ustanove. 

Ura|en je finansijski plan Ustanove za 2011. godinu kao indirektnog 

buxetskog korisnika, i u zakonskom roku predat nadle`noj Upravi za 

obrazovawe, kulturu i sport na usvajawe. Izrada finansijskog plana bila je  

slo`ena, jer se radilo o planiranim sredstvima iz  buxetskih izvora i 

sopstvenih prihoda, u uslovima sve ~e{}eg poskupqewa osnovnih namirnica 

i usluga. 

[ef ra~unovodstva, referent za cene, pomo}nik direktora za 

ekonomsko-finansijske poslove po uskla|ewu i iznala`ewu najadekvatnijih 

re{ewa, doprineli su da se usvoji najboqe re{ewe finansijskog plana za 

2011.godinu. 

Svi poslovi u slu`bi obavqani su a`urno, odgovorno i u skladu sa 

pravilima slu`be. U ciqu pra}ewa izmena u propisima, kao i aktuelizacije 

va`e}ih, {ef ra~unovodstva kao i pomo}nik direktora za ekonomsko 

finansijske poslove pratili su stru~na savetovawa organizovana na temu 

poreskih propisa u okviru ukupne ekonomsko-ra~unovodstvene problematike. 

  
  
  

IIZZVVEE[[TTAAJJ  OO  RRAADDUU  TTEEHHNNII^̂KKEE  SSLLUU@@BBEE  
uu  22001111//22001122..  ggooddiinnii  

  

 Tehni~ka slu`ba je obavqala teku}e i tehni~ko odr`avawe objekta i 

opreme kao i, investiciono odr`avawe objekta i opreme. U toku letwih 

meseci vr{ila je ko{ewe trave, kre~ewe radnih soba u vrti}ima i prostora u 

kuhiwi, redovno odr`avawe mokrih ~vorova i dr. 
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Pregled  broja izvr{ilaca na programskim aktivnostima u delu 

redovne delatnosti za celodnevni boravak-vrti}i koji se finansiraju 

iz buxeta Grada Ni{a preko pozicije uprave za obrazovawe, kulturu i 

omladinu i sport. 

RR..  bbrr..  VVrrssttaa  ppoossllaa  UUkkuuppnnoo  

11..  RRuukkoovvoo||eewwee  99  

22..  

SSttrruu~~nnii  ssaarraaddnniiccii::    

PPeeddaaggoogg  iillii  ppssiihhoolloogg  77  

SSttrr..ssaarr..zzaa..pprreevv..zzddrraavvssttvveennuu  zzaa{{ttiittuu  44  

DDiijjeetteettii~~aarr  44  

SSoocciijjaallnnii  rraaddnniikk  22  

33..  VVaassppiittaa~~ii  227799  

44..  SSeessttrraa  vvaassppiittaa~~  110033  

55..  MMeedd..sseessttrraa  zzaa  pprreevveennttiivvnnuu  zzddrraavv..zzaa{{ttiittuu  2211  

66..  PPrriipprreemmaawwee  hhrraannee  4422  

77..  SSeerrvviirraawwee  hhrraannee  4433  

88..  AAddmmiinn..pprraavvnnii  ii  ffiinnaannssiijjsskkii  ppoosslloovvii  2255  

99..  OOddrr`̀aavvaawwee  hhiiggiijjeennee  110000  

1100..  TTeehhnnii~~kkii  ppoosslloovvii  3322  

UUKKUUPPNNOO  667711  

  

Otvoren je vrti} “Popaj” u martu 2012.god.  i primqeno je 9 radnika, od toga: 

 4 vaspita~a, 4 medicinske sestre i jedna trija`na sestra. 
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PPrreegglleedd    bbrroojjaa  iizzvvrr{{iillaaccaa  nnaa  pprrooggrraammsskkiimm  aakkttiivvnnoossttiimmaa  uu  ddeelluu  rreeddoovvnnee  

ddeellaattnnoossttii  zzaa  PPPPPP  ii  VV..OO..  rraadd  uu  bboollnnii~~kkiimm  ggrruuppaammaa,,  kkoojjii  ffiinnaannssiirraa  

MMiinniissttaarrssttvvoo  pprroossvveettee  ii  nnaauukkee  RReeppuubblliikkee  SSrrbbiijjee..  

  

RR..  bbrr..  VVrrssttaa  ppoossllaa  UUkkuuppnnoo  

11..  RRuukkoovvoo||eewwee    

22..  SSttrruu~~nnii  ssaarraaddnniiccii::    

PPeeddaaggoogg  iillii  ppssiihhoolloogg  22  

SSttrr..ssaarr..zzaa..pprreevv..zzddrraavvssttvveennuu  zzaa{{ttiittuu    

DDiijjeetteettii~~aarr    

SSoocciijjaallnnii  rraaddnniikk    

PPeeddaaggoo{{kkii  aassiisstteenntt  11  

33..  VVaassppiittaa~~ii  5511  

44..  SSeessttrraa  vvaassppiittaa~~    

55..  MMeedd..sseessttrraa  zzaa  pprreevveennttiivvnnuu  zzddrraavv..zzaa{{ttiittuu    

66..  PPrriipprreemmaawwee  hhrraannee    

77..  SSeerrvviirraawwee  hhrraannee    

88..  AAddmmiinn..pprraavvnnii  ii  ffiinnaannssiijjsskkii  ppoosslloovvii    

99..  OOddrr`̀aavvaawwee  hhiiggiijjeennee    

1100..  TTeehhnnii~~kkii  ppoosslloovvii    

UUKKUUPPNNOO  5544  
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PPrreegglleedd    bbrroojjaa  iizzvvrr{{iillaaccaa  zzaa  pprriipprreemmuu  ii  ddiissttrriibbuucciijjuu  hhrraannee  zzaa  ddeeccuu  

oossnnoovvnnoo{{kkoollsskkoogg  uuzzrraassttaa  ii  NNaarrooddnnuu  kkuuhhiiwwuu,,  kkoojjee  ffiinnaannssiirraa  UUpprraavvaa  zzaa  ddee~~iijjuu,,  

ssoocciijjaallnnuu  ii  pprriimmaarrnnuu  zzddrraavvssttvveennuu  zzaa{{ttiittuu..  

RR..  bbrr..  VVrrssttaa  ppoossllaa  UUkkuuppnnoo  

11..  RRuukkoovvoo||eewwee  11  

22..  SSttrruu~~nnii  ssaarraaddnniiccii::    

PPeeddaaggoogg  iillii  ppssiihhoolloogg    

SSttrr..ssaarr..zzaa..pprreevv..zzddrraavvssttvveennuu  zzaa{{ttiittuu    

DDiijjeetteettii~~aarr  11  

SSoocciijjaallnnii  rraaddnniikk    

33..  VVaassppiittaa~~ii    

44..  SSeessttrraa  vvaassppiittaa~~    

55..  MMeedd..sseessttrraa  zzaa  pprreevveennttiivvnnuu  zzddrraavv..zzaa{{ttiittuu    

66..  PPrriipprreemmaawwee  hhrraannee  1188  

77..  SSeerrvviirraawwee  hhrraannee  1188  

88..  AAddmmiinn..pprraavvnnii  ii  ffiinnaannssiijjsskkii  ppoosslloovvii  33  

99..  OOddrr`̀aavvaawwee  hhiiggiijjeennee  2244  

1100..  TTeehhnnii~~kkii  ppoosslloovvii  77  

UUKKUUPPNNOO  7722  

  

 Za narodnu kuhiwu-deoba paketa radilo je 58 radnika na odre|eno 

vreme.  

 U Pred{kolskoj ustanovi "P~elica" na dan 30.06.2012.godine u stalnom 

radnom odnosu bilo je 841 radnik. U delu redovne delatnosti programske 

aktivnosti obavqalo je 797 radnika. 
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PPrreegglleedd    bbrroojjaa  iizzvvrr{{iillaaccaa  zzaa  kkoommeerrcciijjaallnnii  pprrooggrraamm::  

RR..  bbrr..  VVrrssttaa  ppoossllaa  UUkkuuppnnoo  

11..  RRuukkoovvoo||eewwee  11  

22..  SSttrruu~~nnii  ssaarraaddnniiccii::    

PPeeddaaggoogg  iillii  ppssiihhoolloogg    

SSttrr..ssaarr..zzaa..pprreevv..zzddrraavvssttvveennuu  zzaa{{ttiittuu    

DDiijjeetteettii~~aarr    

SSoocciijjaallnnii  rraaddnniikk    

33..  VVaassppiittaa~~ii    

44..  SSeessttrraa  vvaassppiittaa~~    

55..  MMeedd..sseessttrraa  zzaa  pprreevveennttiivvnnuu  zzddrraavv..zzaa{{ttiittuu    

66..  PPrriipprreemmaawwee  hhrraannee  1199  

77..  SSeerrvviirraawwee  hhrraannee  77  

88..  AAddmmiinn..pprraavvnnii  ii  ffiinnaannssiijjsskkii  ppoosslloovvii  4499  

99..  OOddrr`̀aavvaawwee  hhiiggiijjeennee    

1100..  TTeehhnnii~~kkii  ppoosslloovvii  2266  

UUKKUUPPNNOO  110022  

  

Napomena:  

Pod rednim brojem 6. prikazan je broj radnika koji rade na pripremawu 
hrane obuhva}ene  komercijalnim programom.  
P od rednim brojem 8. administrativni, pravni i finansisjki poslovi u 

sektoru “Mladost” obuhva}eni su: ra~unopolaga~i, prodavci, ambala`eri. 

Pod renim brojem 10. tehni~ki poslovi obuhva}eni su: poslovi 
obezbe|ewa, odr`avawa, poslovi voza~a, poslovi transportnog radnika i 
poslovi radnika u ve{eraju. 

Finansirawe 102 radnika vr{ilo se iz sopstvenih prihoda. 
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PPrreegglleedd    bbrroojjaa  bbrroojjaa  iizzvvrr{{iillaaccaa  nnaa  nniivvoouu  UUssttaannoovvee  aannggaa`̀oovvaanniihh  uu  {{kkoollsskkoojj  
22001111//22001122..ggooddiinnii  ppoo  vvrrssttaammaa  ppoossllaa  ii  oobblliicciimmaa  rraaddaa  
  

  

  

  
  
RR..  
bbrr  

 

 

 

Vrsta posla 

Broj 
zaposlenih 

anga`ovanih 
u  

celodnevnom 
boravku-
vrti}i 

Broj 
zaposlenih 

anga`ovanih 

za PPP i 
bolni~ke 
grupe 

Broj 
zaposlenih 

anga`ovanih 
za rad sa 
decom O.[. 
uzrasta i 
Narodna 
kuhiwa 

Broj 
zaposlenih 

anga`ovanih 
na 
komercijalnom 

programu 

UU  
KK  
UU  
PP  
NN  
OO  

  

11  RRuukkoovvoo||eewwee  9  1 1 11 

22  SSttrr..ssaarraadd..ppeeddaagg..  
iillii  ppssiihh..  ii  
PPeeddaaggoo{{kkii  
aassiisstteenntt  

7 3   10 

 Saraadnik za 
pr. za{titu 

4    4 

  Dijeteti~ar, 
san.tehni~ar 

4  1  5 

  Socijalni 
radnik 

2    2 

3 Vaspita~ 279 51   330 

4 Medicinska 
sestra 

103    103 

5 Medicinska 
sestra za 
P.Z.Z. 

21    21 

6 Pripremawe 
hrane 

42  18 19 79 

7 Servirawe 
hrane 

43  18 7 68 

8 Adm,pravni i 
fin. poslovi 

25  3 49 77 

9 Odr`avawe 
higijene 

100  24  124 

10 Tehni~ki 
poslovi 

32  7 26 65 

UKUPNO 671 54 72 102 899 
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IIZZVVEE[[TTAAJJ  OO  RREEAALLIIZZAACCIIJJII  

VVAASSPPIITTNNOO--OOBBRRAAZZOOVVNNOOGG  RRAADDAA  NNAA  UUZZRRAASSTTUU  OODD    1122    MMEESSEECCII  DDOO  3366  

MMEESSEECCII  

  

Vaspitno–obrazovni rad na uzrastu od 6 do  36 meseci, planira se 

prema Osnovama programa nege i vaspitawa dece i Pravilniku o preventivno 

– zdravstvenoj za{titi dece u Pred{kolskoj Ustanovi. 

Vaspitne aktivnosti realizovane su kroz pet vaspitnih oblasti. 

Koriste}i stru~ne potencijale sestara i saradnika, smatramo da smo uspeli 

da relativno precizno defini{emo uslove u kojima deca borave u grupama, 

sem u mawem broju grupa u kojima je ostao problem malih soba, a ve}eg broja 

upisane dece. U toku cele godine realizacija ciqeva i zadataka vaspitnog 

rada, odnosila se na stvarawe povoqne vaspitne sredine u kojoj }e dete 

sticati iskustva po svom sopstvenom programu sa akcentom na primerenosti 

sadr`aja uzrasta dece i podsticawu spontanog izra`avawa, pona{awa malog 

deteta  u odnosu na okolinu. Kvalitet realizacije u grupama je varirao i u 

odnosu na oblasti vaspitnog rada i u odnosu na anga`ovawe sestara 

pojedina~no. 

Na osnovu saznawa iz odeqka “Psihi~ki razvoj” iz Osnova programa 

sestre su pratile promene u vaspitnoj grupi u toku meseca i svoja zapa`awa 

unosile u radnu kwigu onda kada su bila aktuelna. Zapa`awa su  se odnosila 

na dete i na grupu u celini i predstavqala su osnovu za sa~iwavawe programa 

rada sa decom za naredni mesec. U programu su se predvi|ale mogu}e 

aktivnosti iz oblasti nege i vaspitno-obrazovnog rada i preventivne 

zdravstvene za{tite. 

U pisanim realizacijama sestre su evidentirale ono {to je novi na~in 

vo|ewa dokumentacije podrazumevao i mo`e se generalno zakqu~iti da su sve 

sestre dobro edukovane u vo|ewu  nove radne kwige. 

U zapa`awima je bila zna~ajna kriti~ka ocena o izvedenim 

aktivnostima, ali nedostaju predlozi koji bi doveli do pojedina~nih 

aktivnosti prilago|ene individualim potrebama dece. Ve}ina sestara je 

planirala na nivou grupe . 
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Panoi u radnim sobama sre|ivani su u skladu sa temom ili aktuelnom 

situacijom. Predla`emo temeqnije posve}ivawe ovom segmentu rada sestara, 

naro~ito u smislu estetike i sadr`aja. 

U segmentu saradwe sa porodicom ste~ena je navika da se odrade 

kreativne radionice tako da je odziv roditeqa u tom smislu bio 

zadovoqavaju}i. Za Uskrs i Novu godinu radioni~arskim putem ura|ena su 

sredstva za ure|ewe prostora u kome deca borave. 

 

U mnogim vrti}ima prelazak dece iz jaslica kod vaspita~a olak{alo je 

i ukqu~ivawe starije dece, {to se pokazalo kao dobar model. Deca su lak{e i 

br`e adaptirana, ako su u sobi boravila starija deca, a vaspita~ je podsticao 

pre svega aktivnosti iz oblasti socio-emocionalnog razvoja. 

U svim de~jim vrti}ima odr`ana su najmawe dva roditeqska sastanka. 

Vidno je da u evidenciji roditeqskih sastanaka ne stoje zakqu~ci po 

svakoj ta~ki dnevnog reda. Edukativni roditeqski sastanak na temu 

“Emocionalnog zlostavqawa” odr`an je u svim vrti}ima i u svakoj vaspitnoj 

grupi. 

Individualni razgovori su ~e{}e obavqani a re|e evidentirani kao i 

predlog mera za porodicu, koje bi pomogle u boqem napredku deteta. U tom 

smislu predlog je o`ivqavawe Dana otvorenih vrata, bar jednom mese~no. 

 Predlozi za aktivnosti mogu se ponuditi u septembru tako da se na 

vreme organizuju stru~ni timovi koji }e im pru`iti podr{ku u realizaciji. 

Tako|e, li~no stru~no usavr{avawe sestara u grupi podrazumeva 

kontinuirano pra}ewe literature, novine u radu sa decom, na~ine 

realizacije vaspitnog rada. Ovi sadr`aji se mogu na}i u veoma raznovrsnom 

izboru i ponudi izdava~kih ku}a, kao i putem kori{}ewa pretra`iva~a na 

internet mre`i. Ovi savremeni vidovi pru`awa dodatnih informacija o 

poslu kojim se bavimo narednih godina bi}e neophodnost u poslu. 
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IIZZVVEE[[TTAAJJ  OO  RREEAALLIIZZAACCIIJJII  

VVAASSPPIITTNNOO--OOBBRRAAZZOOVVNNOOGG  RRAADDAA  NNAA  UUZZRRAASSTTUU  OODD    33  ––  66,,55  GGOODDIINNAA  

  

Vaspitno-obrazovni rad je planiran i realizovan  u 21 vrti}u Ustanove 

"P~elica", 47 isturenih odeqewa u okviru vrti}a, osnovnih {kola i mesnih 

kancelarija. 

Vaspitno-obrazovni rad na uzrastu od 3 – 6,5 godina  planiran je prema 

Osnovama programa pred{kolskog vaspitawa i obrazovawa dece od 3 godine do 

polaska u {kolu ukqu~uju}i i Osnove pripremnog pred{kolskog programa.  

Godi{wi program rada je ura|en u skladu sa razvojnim nivoom 

vaspitnih grupa, uzrastom dece i specifi~nostima sredine u kojima se vrti} 

nalazi. Realizovan je  preko igrovnih aktivnosti na osnovu zapa`awa o deci 

i wihovih interesovawa. 

Ve}ina vaspita~a je koristila svoje sposobnosti i kreativnost da 

realizuje aktivnosti preko dramskih, likovnih, muzi~ko-ritmi~kih igara. 

Pojedine tematske celine provla~ile su se vi{e meseci {to je zavisilo od 

kreativnosti  vaspita~a i pronala`ewe novih sadr`aja za ostvarewe istih.  

U ve}ini vaspitnih grupa vaspita~i su uz konsultacije sa saradnicima 

i u okviru tima na nivou vrti}a osmi{qavali i realizovali sadr`aje za 

formirawe posebnih sposobnosti dece za pojedine oblasti. 

 U ve}ini grupa su odr`ane prole}ne  priredbe, a u najstarijim grupama 

zavr{ne sve~anosti.  

Uvidom u pedago{ku dokumentaciju vaspita~a utvr|eno je da se 

vaspita~i redovno pripremaju za rad, a realizovane sadr`aje bele`e na pravi 

na~in i shodno potrebama programa predvi|enog za odre|ene uzraste. 

Panoi za roditeqe u svakoj vaspitnoj grupi postoje, i tokom godine 

nisu uo~eni ve}i propusti. Rezultati ove saradwe vide se kroz radionice 

koje su bile organizovane cele godine na relaciji: vaspita~ - dete - roditeq - 

predstavnici lokalne zajednice. 

U vrti}u "Bambi" je organizovan  rad II smene od 11.3000 - 2330. 
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U bolni~kim grupama na „De~ijoj hirurgiji“ i „De~ijoj internoj 

klinici“ ra|eno je po prilago|enim programima prema vrsti bolesti. 

Pripremni pred{kolski program 

Pripremni pred{kolski program realizovan je za rad sa decom uzrasta 

od 5,5 do 6,5 godina. Ovaj vid boravka organizovan je u vrti}ima, 

prilago|enim prostorima, mesnim kancelarijama i osnovnim {kolama u 

trajawu od 4 sati dnevno i u najstarijim grupama celodnevnog boravka u 

vrti}ima obuhva}eni ovim PP programom. 

 

Radilo se na zadacima V.O. rada:  

1. Podsticawe osamostaqivawa 

2. Podr{ka fizi~kom razvoju 

3.  Podr{ka saznajnom razvoju 

4.  Ja~awe socio-emocijalne kompetencije 

5.  Negovawe radoznalosti  

6.  Po{tovawe individualnosti i kreativnosti 
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RADNI  LISTOVI  I  ^ASOPISI 

 

 Po preporuci srtu~ne slu`be Ustanove, radni listovi koji su se 

koristili obuhvataju programske sadr`aje uskla|ene sa Pravilnikom o 

Op{tim osnovama pred{kolskog programa, propisane od strane 

Ministarstva prosvete RS za pred{kolski uzrast i uzrast. 

Pripremne grupe u celodnevnom boravku i PPP na 4 sata su koristile 
slede}e radne listove:     

 Upoznavawe prirodne i dru{tvene sredine, izdava~ “Hol-Net” 

 Srpski jezik i matematiku, izdava~ “Zavod za uxbenike” 

 Starije grupe u celodnevnom boravku koristile su: 

 Crtalica, mala matematika i moj svet, izdava~ “Kreativni centar” 

 Mla|e i sredwe grupe u celodnevnom boravku koristile su: 

 Mala {kola prvi i drugi stepen, izdava~ “Publik Praktikum” 

 

 Ove godine preporu`eni ~asopisi koji su bili dopuna V.O. radu su: 

 Milica  bubica,  izdava~ “Nova {kola” 

 Mali Zeka, Bubamara, izdava~ De~ija ku}a 

 Raznolije, izdava~ “Prima &  Merlin Company “ 

 

 Jezik na kome se izvodi vaspitno-obrazovni rad  

U skladu sa strukturom i sastavom stanovni{tva na teritoriji na kojoj 

se Ustanova nalazi, V.O. se odvijao na srpskom jeziku, a na osnovu ~lana 9. 

Zakona o osnovama sistema obrazovawa i vaspitawa. 
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IIZZVVEE[[TTAAJJ  OO  RRAADDUU  VVAASSPPIITTAA^̂AA  UU    ДДРРУУГГООЈЈ    SSMMEENNII  

CCEELLOODDNNEEVVNNOOGG  BBOORRAAVVKKAA 

 

Rad u drugoj smeni је организован при вртићу „Бамби“.Васпитно образовни рад 

је веома specifi~an, zbog strukture grupe i различитих узрасних, individualnih 

karakteristika деце. Druga smena oбухвата две узрасне категорије, од 1-3 године sa 

18 деце и од 3-6.5 година sa 47 деце. Укупан број уписане деце је 65-оро. 

Usluge popodnevnog boravka koristilo je 25-oro деце, a 40 -oro мењају 

смену на седам дана или две недеље. Prose~an broj долазећe  деце у току године 

bio је од 28 до 35-оро деце.  

У току дана васпитно- образовни рад одвија се у две радне просторије, а један 

од простора се користи за заједнички попдневни одмор.  

Sama struktura dece i razlike u fizi~kom i intelektualnom pogledu 

uslovila je i poseban na~in planirawa i rada. Режим дана  popodnevnе смене 

је: 

- prijem od 11.30 do 13.30 ~asova, 

- ru~ak u 14.30 до 15 ~asova, 

- odmor do 15  до 17 ~asova, 

- u`ina u 17 ~asova, 

- usmerene су  od 17 до 19 ~asova. 

- слободне, комбиноване  активности су од 19 до 20.30 часова. 

Radno vreme друге  smene traje do 23.  

Vaspitno-obrazovni rad planiran je i organizovan u vi{e nivoa, u 

skladu sa  uzrastom dece a na osnovu programskih smernica datih u osnovama 

programa. Deca od 5,5 do 6,5 godina 4 sata dnevno su se pripremala u 

pripremnoj pred{koslkoj grupi u samom vrti}u. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВАСПИТАЧА СА ДЕЦОМ НА БОЛНИЧКОМ ЛЕЧЕЊУ 

 

 У школској 2011/12. радиле су четири васпитне групе са васпитачима. Једна на 

дечјој хирургији, а три на дечјој интерној клиници. Васпитно-образовни програм је 

планиран и реализован по моделу А нових Основа програма предшколског васпитања и 

образовања.  

 Васитачи су својим радом у сарадњи са здравственим радницима, помагали 

ублажавању негативних последица које болест и боравак у болници може да остави на 

даљи развој детета. Основни циљ васпитача је помоћ у адаптацији детета на нову средину, 

да се избори са негативним осећањима и да помогну да дете активира своје потенцијале у 

борби са стресном ситуацијом. Посебни задаци васпитача су да игром и дружењем 

стварају бољу психолошку климу, мењају традиционалне режиме хоспитализације, 

хуманизују и полемењују болничку средину, а све по мери детета. Такође, битан задатак 

васпитача је сарадња са родитељима болесног детета, где од личности васпитача, његовог 

искуства и спремности у многоме зависи ова сарадња. Код деце са  дужим боравком, циљ 

васпитног рада је укључивање родитеља у активностима са децом. 

 Васпитачи су организовали свој рад са децом, подељени по одељењима. Просечни 

број деце са којим се дневно радило је 15, мада је због специфичности болести и дужине 

боравка тај број био и већи.  

 Сарадња са здравственим радницима је разноврсна, почев од пријема болесног 

детета, пружањем подршке и помоћи код узимања материјала, од вођења деце на 

консултације код других специјалиста, припреме за оперативни захват, као и код 

постоперативног перида лечења до потпуног оздрављења и отпуста детета са клинике.  

 У протеклој школској години кроз сарању са друштвеном средином организовене 

су  следеће активности: 

- 27.10.2011. Дечја балетска представа „Скитница“ 

- 30.11.2011. дружење са ученицима гимназије „Стеван Сремац“ у представи 

„Џепни циркус“. 

- 25.12. 2011. дружење са ученицима медицинске школе у заједничкој изради 

новогодишњих честитки са организованом изложбом у холу дечије клинике. 

- 27.12. 2011. гостовање хуманитарне међународне организације „Адра“ са 

пригодним разноврсним музичким програмом, као и поделом новогодишњих 

пакетића деци на болничком  лечењу. 

- 28.12.2011. гостовање приватне фирме „Банковић“ и подела новогодишњих 

пакетића. 

- 7.1.2012. подела божићних пакетића општине „Медијана“. 
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- 27.1.2012. гостовање ученика средње медицинске школе са рециталом о 

Светосављу. 

- 27.3.2012. гостовање песника Добрице Ерића у организацији општине 

„Медијана“. 

 

 Настављена је сарадња и едукација са фондацијом „Партнерство за здравље“ и 

клинике за дечје интерне болести. Васпитачи су активно укључени и у пројекат „Болница, 

пријатељ деце и породице“.     

 

 SARADWA SA PORODICOM 

Са родитељима се сарађивало на више различитих начина кроз облике обостраног 
информисања (разговори, дани отверених врата, панои за обавештeње родитеља), кроз 
заједничко стицање знања о васпитању деце (радионице, родитељски састанци, 
саветовалиште за родитеље, предавања) и кроз заједничко живљење (учешће родитеља у 
раду Установе, приредбама, прославама и осталим заједничким акцијама). 

- Informisawe roditeqa (tokom prijema ispra}aja dece) o razvoju wihove dece i 
davawe predloga i pomo}i  za uspe{no delovawe na wih je i vid li~nog  upoznavawa roditeqa i 
wihovih stavova o detetu i vaspitawu a za roditeqa je predstavqalo mogu}nost da se redovno i 
pravovremeno informi{u o razvoju deteta. 

Ova vrsta informisawa bila je najzastupqenija tokom godine, za razliku od  “Dana 

otvorenih vrata” na ~ijoj afirmaciji treba raditi u narednoj godini. 

-Program saradwe je u glavnom realizovan u onom delu koji se odnosi na roditeqske 
sastanke. U svim vrti}ima odr`ani su roditeqski sastanci u vidu op{tih na nivou vrti}a ili 
pojedina~no na nivou grupe. Teme roditeqskih sastanaka odnosile su se na upoznavawe sa 
sadr`ajima koji }e biti realizovani u toku godine, nabavku radnih listova i drugog 
didakti~kog materijala potrebnog za realizaciju programa, opremawe i osmi{qawe prostora, 
ure|ewe dvori{ta, zimovawe, za{tita dece od nasiqa, zanemarivawa i zlostavqawa i 
sprovo|ewa dogovorenih akcija.  

- Izlo`be de~ijeg stvarala{tva prire|ivane su u skladu sa temama a tekstovi za 
roditeqe edukativnog ili obave{tajnog tipa bili su redovno izlagani u kutku za roditeqe. 

- Organizovano je osmi{qeno dru`ewe roditeqa, dece i vaspita~a u vidu radionica, 
naj~e{}e kreativnih, povodom Nove godine i Uskrsa u kojima su roditeqi bili inovatori jer 
su kreirali igra~ke svojoj deci. 
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За потребе саветодавног рада, уторком и средом радило је психолошко 

саветовалиште, а четвртком педагошко, где су родитељи dobijali основна упуства и 

препоруке на теме које су их занимале, као и адекватне савете за развојне проблеме свoје 

деце.  

  Сматрамо да у сарадњи са породицом треба увек наглашавати да су лични примери 

родитеља од великог утицаја у формирању личности предшколског детета. Да родитељи 

желе да сарађују са Установом, што потврђује велики број оних који су у учествовали у 

различитим пројектима наше Установе. Да ћемо добро припремљеним садржајима помоћи 

родитељима да у времену „кризе васпитања“ прилагоде своје захтеве, васпитне стилове и 

родитељска понашања са циљем да омогуће: свакодневно, доследно, обазриво, одговорно 

разумевање дететових индивидуалних развојних путева. Задатак сарадње јесте одржати 

позитиван афирмативни став родитеља према различитим видовима едукације, које наша 

Установа стручно осмишљава. 

  

IIZZVVEE[[TTAAJJ  OO  RRAADDUU    SSAA  DDRRUU[[TTVVEENNOOMM  SSRREEDDIINNOOMM  

 

Saradwu sa dru{tvenom sredinom ostvarili smo kroz planinrane 

sadr`aje sa {irom socio-kulturnom sredinom {to podrazumeva mnoge 

dru{tvene, kulturne i stru~ne institucije. U toku ove {kolske godine 

saradwa sa sredinom odvijala se preko raznih poseta dece, obilazaka, izleta 

i boravka u raznim institucijama u gradu i raznim manifestacijama u 

parkovima, tvr|avi, sportskim terenima, {kolama... 

Saradwa sa svim ni{kim op{tinama je kontinuirana tokom godine. 

Predstavnici grada prisustvovali su svim manifestacijama u Ustanovi koje 

su i medijski propra}ene. Ostvarena je saradwa sa zdravstvenim 

institucijama: Dom zdravqa, Institut za javno zdravqe, De~ija stomatolo{ka 

slu`ba, Dispanzer za sportsku medicinu, zavod za mentalno zdravqe... 

Sa sportskim centrom “^air” ostvarena je i realizovana saradwa kroz 

razne aktivnosti ( III jesewi kros, de~ije igrarije, poseta bazenu, sportskim 

terenima). Ostvarena je saradwa sa sportskim klubovima.  

Saradwa sa Domom vojske, Pozori{te lutaka, Pozori{te “Pepino”, 

vatrogasnom slu`bom. Deca  su posetila : Narodni muzej, De~iju biblioteku , 
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Sinfonijski orkestar, galerije, Francuski I Ameri~ki kulturni centar, 

specijalna {kola Bubaw, Gerontolo{ki centar, osnovne {kole i upoznala su 

se sa razli~itim zanimawima.  

Nastavqena je saradwa sa Fakultetom sporta i fizi~kog vaspitawa, 
filozofskim fakultetom, odsek za psihologiju, centrom za socijalni rad, 

vrti}em Sunce na projektu “Svom  drugu s qubavqu” , Prole}ne igrarije, 

zajedni~ki kviz, zimovawe. 

  

SSAARRAADDWWAA  SSAA  OOSSNNOOVVNNOOMM  [[KKOOLLOOMM  

 

 Poseban zadatak u okviru saradwe sa dru{tvenom sredinom bio je 

osmi{qavawe saradwe vrti}a i {kola na teritoriji na{e op{tine. Saradwa 

se odvijala tokom cele godine.   

 Dobar vid saradwe sa {kolom podrazumevao je otvarawe vrti}a prema 

{koli, ostvarivawe kontinuiteta izme|u pred{kolskog i osnovno{kolskog 

vaspitawa i obrazovawa, uspe{an prelaz pred{kolaca u {kolu, odnosno 

pribli`avawe i otvarawe vrti}a prema {koli i obrnutno.  

U okviru saradwe sa {kolom ostvarili smo slede}e:  

 Ukqu~ivawe u zna~ajne manifestacije i aktivnosti u {koli, 

 Obilazak {kole i {kolskih ~asova, 

 Dru`ewe pred{kolaca i prvaka, 

 Posete {kolskoj biblioteci i ~itaonici, 

 Posete u~iteqa i prvaka vrti}u, 

 Zajedni~ko u~e{}e u razli~itim sportskim i kulturnim aktivnostima, 

 Pozori{ne i bioskopske predstave za pred{kolce i u~enike, 

 Zajedni~ki izleti, posete ekskurzija 

Saradwa vrti}a i {kole se odvijala na svim nivoima. 
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Дана 20.09.2011.год.  у Дому војске одржано васпитно образовно веће на коме су 
презентована три пројекта: “Припрема за сан“, “Сан и будно стање“ и „Емоционално 
злостављање деце“. Реализатори: педагог- Марија Николић, Вмс- Жаклина Митровић и 
психолог- Снежана Шуковић. 

Од октобра до децембра у свим вртићима одржани предавање „ Превенција и 
контрола болести прљавих руку“,реализатор Вмс Жаклина Митровић 

У вртићу „ Палчић“,“ Звончићи“, „Бамби“ одржани су активи васпитача приправника 
у оквиру едукације ради припреме за полагање стручног испита за лиценцу. Реализатори 
стручног усавршавања- стручна служба Установе. 

Од 31.10 до 02.11.2011 год. у Крушевцу су били сусрети мед.сестара и семинар „ 
Планирање и правци развоја превентивне здравствене заштите у предшколским 
установама“. 

Дана 15.12.2011.год.  у вртићу „ Бамби“ одржано је стручно усавршавање из области 
„Инклузије“- израда педагошког профила. Реализатори едукације: педагог- Марија Николић, 
психолог- Љиљана Стаменковић, социолог- Славица Најданов,  Вмс- Жаклина Митровић, 
логопед- Мирјана Милошевић и стручни сарадник за физичко васпитање- Мирјана 
Петровић. 

Дана 05.03.2012.год. у вртићу „Палчић“ одржано је стручно усавршавање АДД/АДХД 
(поремећај пажње, хиперактивни поремећај). Предавач је психолог- Татијана Цветковић. 

Дана 21.03.2012.год.  у вртићу „Лептирић“ одржано стручно усавршавање- трибина   
„Ноћно мокрење код деце предшколског узраста“,     предавачи   др Предраг Миљковић и 
пр.др Емилија Голубовић. 

Дана 28.03.2012.год.  изашао из штампе приручник “Корак по корак за здрав корак“. 
Аутори др Зоран Јонић, др Јадранка Коцић, стручни сарадници за физичко васпитање- 
Мирјана Петровић, Иван Тодоров, Роза Николић, Миланка Пејчић, психолог- Љиљана 
Стаменковић. 

Од 29.03.- 01.04.2012.год. у Кладову су одржани  XVII стручни сусрети „Васпитачи- 
васпитачима“ на којима је презентован пројекат  “Без стопала и без пета не би могло да се 
шета“. Реализатори: стручни сарадници за физичко васпитање: Мирјана Петровић, Роза 
Николић, Миланка Пејчић, психолог- Љиљана Стаменковић, социолог- Славица Најданов, 
директори Установе, седам васпитача из вртића „Цврчак“ и четири васпитача из вртића 
„Славуј“. Презентован је и приручник „Корак по корак за здрав корак“.  
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Дана 08.04. 2012.год.  У вртићу „Бамби“ одржан је акредитован семинар „Спортико 
змај“- предавач мр. Андрија Пештерац и предавање на тему:       

„ Провера оспособљености кандидата за самостално обављање делатности“ – 
педагог-  Радован Грандић за медицинске сестре и стручну службу Установе. 

Дана 20.04.2012.год.  у Ужицу одржани стручни сусрети Златиборског округа. 
Презентован пројекат “Без стопала и без пета не би могло да се шета“.  

Дана 21.04.2012.год.  у Нишу одржани мини стручни сусрети Нишавског округа   „ 
Васпитачи- васпитачима“ у вртићу „Петар Пан“. Презентован пројекат “Без стопала и без 
пета не би могло да се шета“ 

Маја месеца одржан актив стручних сарадника и сарадника са темама „ 
Инклузија,планирање и самовредновање рада установе“ у Београду. 

Од 10.05.- 13.05.2012.год.  у Пролом Бањи одржани су XV стучни сусрети 
медицинских сестара ПУ Србије.Присуствовали смо акредитованим семинарима и 
презентована су два пројекта: „ Спортска азбучница- јасленица“ реализатори: четири сестре 
из  вртића „Цврчак“, стручни сарадници за физичко васпитање Мирјана Петровић, Роза 
Николић, Миланка Пејчић, психолог- Љиљана Стаменковић, Вмс- Жаклина Митровић и 
директори Установе.  

„Зима нам је свима“  реализатори: мед.сес.васпитачи  Марина Илић,Јелена Крстић  и 
васпитач Весна Милић из вртића „Свитац“, Вмс- Жаклина Митровић, педагог-  Марија 
Николић, стручни сарадник за физичко васпитање Миланка Пејчић и директори установе. 

Дана 11.05.2012. год. у Суботици одржана V Конференција  „Васпитно- образовни и 
спортски хоризонти“ 2012. Презентована два пројекта: „Утицај појачаних моторичких 
активности на превенцију равног стопала“  и „Повезаност превентивног вежбања са свим 
областима васпитно- образовног рада“. Реализатори: стручни сарадници за физичко 
васпитање: Мирјана Петровић, Роза Николић, Миланка Пејчић, психолог- Љиљана 
Стаменковић, и директори Установе. 

Од 11.- 13.05-2012-год. на Дивчибарама одржан симпозијум логопеда учесник 
округлог стола логопед- Мирјана Милошевић, тема „Рана дијагностика артикулационих 
поремећаја“. 

Дана 12.05.2012. год. у Лесковцу одржани мини окружни стручни сусрети 
Јабланичког округа „ Васпитачи- васпитачима“ Лесковац 2012. Презентован је пројекат “Без 
стопала и без пета не би могло да се шета“ и приручник “Корак по корак за здрав корак“. 

Дана 15.05.2012.год.одржан је семинар „Безбедно давање ињекција и спречавање 
компликација“, реализатор Вмс Жаклина Митровић. 
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Од 30.05.- 02.06.2012.год. на 60 сабору психолога Србије одржаном у Београду 
презентован је пројекат „Став родитеља о васпитним стиловима“ реализатори: психолог- 
Снежана Шуковић, социолог- Славица Најданов, Невена Игић и др Зоран Јонић. 

Од 01.-03.06.2012.год. у Врњачкој Бањи одржани XV стручни сусрети медицинских 
сестара на превентиви ПУ Србије.  

Презентовани пројекти:  

 „О зубима бригу води да се болест не догоди“ реализатори: медицинска сестра на 
превентиви из вртића „Невен“, Вмс- Жаклина Митровић, педагог-  Милица Митровић и 
директори Установе. 

 „Наша храна има боју, мирис, укус“ реализатори: медицинска сестра на превентиви 
из вртића „Бамби“, Вмс- Жаклина Митровић, педагог- Марија Николић. 

„Исхрана деце од 6 месеци до 3 године“ реализатори: Вмс- Жаклина Митровић, 
педагог- Марија Николић и директори Установе. 

 „Исхрана деце са интолеранцијом (целијакија)“ реализатори: медицинска сестра на 
превентиви из вртића „Плави чуперак“, главна медицинска сестра Евица Димитријевић и , 
психолог- Љиљана Стаменковић. 

Дана 08.06.2012. год. у Београду су одржани „9. Истраживачки дани васпитача 
Београда“. Презентован је пројекат “Корак по корак за здрав корак“. 

Дана 15.06.2012.год. одржан је стручни састанак „Улога здравстваних радника у 
превенцији гојазности“, реализатор Вмс.Жаклина Митровић. 

 

 ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 

 У овој школској години радило се на унапређивању васпитно- образовне праксе 

кроз увођење иновација у васпитно- образовни рад на основу стручних усавршавања о 

психо- физичком развоју деце и процесу учења. 

Самовредновање је приказано кроз развојни план Установе где се пратила кључна област- 

ресурси, кроз инкузивно образовање и едукације васпитача у изради педагошког профила, 

кроз сва стручна усавршавања у напредовању дечијег развоја и увођење у рад васпитача 

приправника и сестара као будуће ресурсе Установе. 

Увид у рад Установе и резултати рада се могу видети у годишњем извештају Установе, 

извештају тима за развојно планирање, инклузивног тима, кроз извешај тима за 
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злостављање и занемаривање, личну документацију стручних сарадника, увид у радну 

књигу васпитача и сестара. 

 У овој школској години се по први пут кренуло са усавршавањем у регионалном 

центру 29.05.2012.године из дела области самовредновања кроз област израде портфолиа. 

Тој едукацији присуствовао је само део тима за самовредновање. Требало би наставити са 

едукацијом тима како би резултати рада били ефикаснији и бољи. 

 

 

RAZVOJNI  PLAN  USTANOVE 

 

 ^lanovi Aktiva za razvojno planirawe su tokom godine pru`ali pomo} 

vaspita~ima i sestrama u realizaciji zadataka i aktivnosti iz razvojnog 

plana. Oblast pra}ewa su  bili Resursi, sa op{tim ciqem: doprinositi 

stvarawu bezbednog, prijatnog i stimulativnog okru`ewa.  Sve predvi|ene 

aktivnosti nisu odstupale od termina predvi|enih u akcionom planu. 

   

IZVE[TAJ O REALIZACIJI PROGRAMA PU “P^ELICA” O ZA[TITI DECE OD 
NASIQA, ZLOSTAVQAWA I ZANEMARIVAWA 

 

Program za{tite dece od nasiqa zlostavqawa i zanemarivawa, podrazumevalo je jedan 
slo`eni proces u kome su u~estvovali svi zaposleni u Ustanovi, roditeqi i predstavnici 
lokalne zajednice. 

Po{toju}i op{ti ciq protokola o unapre|ewu kvaliteta `ivota dece primenili smo: 

- Mere prevencije za stvarawe bezbednih uslova za `ivot i rad u vrti}ima; 

-Edukacijom osobqa obezbedili smo dobru klimu za prihvatawe, uva`avawe i 
toleranciju razli~itosti dece; 

- Informisawem svih zapolsenih i roditeqa u svim vrti}ima, putem roditeqskih 
sastanaka i podelom flajera, `eleli smo da uka`emo {ta je potrebno da bi smo uo~ili i bili 
kompetentni da unapredimo re{avawe problema nasiqa, zlostavqawa i zanemarivawa dece; 

- Sproveli smo postupke u pojedinim slu~ajevima i kao tim procesuirali Centru za 
socijalni rad u Ni{u konkretne te`e slu~ajeve zlostavqawa dece u porodici i na taj na~in 
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uspostavili dobre spone sa svim ustanovama na{eg lokalnog tima (pedijatrija Doma zdravqa, 

Klinika za mentalno zdravqe – de~ije odeqewe, Centar za socijalni rad i MUP Ni{); 

- Savetodavnim radom, posebno psiholo{ke slu`be, pru`ili smo adekvatnu pomo} deci i 
porodicama u kojima postoje indicije o nekom vidu nasiqa.  

 У овој радној години циљ тима за превенцију насиља, злостављања и занемаривања 
деце био је едукација родитеља. Сматрали смо да је то битан фактор у превенцији свих 
видова злостављања над децом у породици. Полазне чињенице едукације били су подаци 
добијени из истраживања са родитељима „Емоционално злоставњаље деце“. На основу 
мишљења анкетираних родитеља уочили смо:  

- да су последице лоших моделе васпитања присутне код деце у вртићима; 

- да породице и наша Установа имају велику одговорност у формирању здраве 

личности детета; 

- да правовремена едукација и подршка стручног тима, може помоћи родитељима у 

корекцији васпитних ставова. 

 

 Овогодишње истраживање је имало задатак да кроз тему „Ставови родитеља о 
васпитним стиловима“, понуди едукацију родитељима користећи постојећа теоријска знања 
и прилагођену ПАРИ скалу. Основни циљ истраживања је био да се утврди који је 
најприсутнији васпитни стил и да ли постоји статистичка повезаност тих стилова са 
контролним варијаблама (пол, године старости, образовање, радни статус и потпуност 
породице). На основу мишљења 1332 родитеља проистиче закључак да већина родитеља 
припада групи толерантних родитеља, посвећених својој деци, који имају отворен и 
демократски став у васпитању и низак степен ригидности у васпитању деце. То су родитељи 
који пружају доста љубави, емпарични су и спремни да буду подршка свом детету у 
одрастању. У узорку доминирају комлетне породице које су посвећене својој деци и 
одговорне у својим поступцима.  

Овај вид сарадње показао се као веома прихваћен код родитеља што се потврдило у 
свакодневним контактима са особљем вртића, као и укључивањем у емисијама на ТВ 
станицама у којима је тим овог истраживања гостовао. Такође је битно истаћи да је овај 
пројекат презентован на 60-им Сусретима психолога Србије и биће пријављен за Сусрете 
стручних сарадника предшколских установа Србије. 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСИ 

ТИМА  ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

Тим за инклuзивно образовање радио је на основу акционог плана активноси. 

Идеје водиље су биле: осигурање и унапређивање квалитета в.о. рада, 

иденtификовање деце из осетљивих група и деце са потребом за подршком у развоју.  

У том смислу у области прихватања концепта инклузивног образовања и његово 

инплеметирање у свaкодневне активности остварено је кроз информисање васпитног 

особља о значају инклузивног образовања и организовање трибине на тему „АДХД у 

вртићу“ и организовање семинара на тему „Педагошки профил – значај и израда“. 

У области стручно усавршавање додaтни напор учињен је прикупљањем 

расположиве литературе из ове области. 

На нивоу вртића по потреби организовани су састанци ради размене искуства и 

пружања помоћи васпитачу у чијој групи је дете коме је потребна подршка.  

Унапређивање сарадње са родитељима а нарочито са родитељима чије дете има 

потребу за подршком или је из маргинализоване групе и организовање активности тако да 

се кроз игру подстичу развојна подручја деце и да се свако дете развија по сопственој 

мери били су перманеnтnи задаци. 

Стручни тим за инклузивно образовање најтесније је сарађивао са тимом за 

заштиту од насиља и са тимовима за развојно планирање. 

  

 

ИЗВЕШТАЈ О ПРЕВЕНТИВНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ 

ЗА ШКОЛСКУ 2011 / 2012 

 

Ове школске године у нашој Установи су спроведени сви задаци и активности 

програма превентивне здравствене заштите по упутству Министарства здравља и просвете 

и у складу са програмом рада Установе. Програм је обухватао низ мера и активности које 

је наша Установа у сарадњи са здравственим установама спроводила у циљу очувања и 

унапређења здравља деце. У овај програм су били укључени сви радници Установе, 

стоматолози и педијатри Дома здравља, Завод за јавно здравље, Санитарна инспекција и 

Хигијенско епидемиолошка служба Дома здравља.  
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Веома је битно је стварањe повољних услова за боравак деце у вртићу, па смо и ове 

године редовно одржавали хигијену простора и личну хигијену. Имали смо 

задовољавајућу температуру, влажност, осветљеност и проветреност просторија. Радили 

смо на уређењу радног простора и адаптацији просторија где је то било потребно 

(„Славуј“, „Цврчак“, „Пепељуга“, „Маслачак“...).   

Извршили смо набавку душека и постељног рубља у четири вртића.  

Вршена је  набавка потрошног материјала, опреме и других средстава за рад. 

Редовно је рађено на оржавању простора, опреме и инсталација у вртићима. 

Опремљен и отворен је  вртић „Попај“ у Горњем Матејевцу и ради од 12.3.2012.  

Здравствено стање деце је праћено кроз дневну тријажу и лекарске прегледе. Рад 

сестара на превентиви је био задовољавајући. При доласку детета у вртић или у току дана 

сва сумњива или оболела деца су се издвајала, указивана им је помоћ и упућивана су свом 

лекару. Први или поновни долазак у вртић био је са потврдом од одабраног педијатра. 

Опште здравствено стање је било добро. 

Имали смо један случај оболевања детета од менингитиса у вртићу „Палчић“(март 

2012). Дете је било са развојним проблемима са препоруком да се социјализује у вртићу. 

Врло брзо након боравка у вртићу дете је оболело. Стручна служба и особље вртића је 

предузело противепидемијске мере. Све мере су адекватно примењене што показује 

извештај епидемиолога Завода за јавно здравље. 

Повређивање деце у току ове школске године је било минимално, а деца са 

повредама су била збринута на адекватан начин. 

Током ове школске године се по први пут водила евиденција о оболевању деце на 

основу потврда лекара које су деца доносила након боловања.  

Резултати су по дијагнозама следећи : Варичела и херпес зостер 912,Паротитис 

2,  Друге вирусне болести 145, Микозис 9, Мононуклеоза 2,Ринитис 89, Болести вежњаче 

и очног капка 219,Страбизам 3,Болести средњег ува 296,Фарингитис и тонзилитис акута 

4020,  Ларингитис 523,Инфекција горњих респираторних путева 1036, Пнеумонија 

34,Грип 53,Бронхитис 1209,Друге болести носа и синуса 91,Обструктивне болести плућа 
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168,  Хронична обољења тонзила 46, Астма 94, Диспепсија 338, Колике 16, Хернија 

феморална 12,Инфекција коже и поткожног ткива 46,Циститис 4, Друге болести система 

за мокрење 43, Друге болести система за варење 71, Хронични синузитис 16, Алергија 

коже 27, Повреде 24, Поремећаји понашања 3, Крипторхизам 1, Анемија 3,  Фебрилне 

конвулзије 1,Менингитис 1,  Лица која траже здравствене услуге 1217. 

На основу ових резултата види се да су деца у вртићима највише боловала од упале 

ждрела, упале горњих респираторних путева, бронхитиса и овчијих богиња. Ставка „лица 

која траже здравствене услуге“ говори о оправдању одсуства али дете није било болесно. 

  Извештај санитарне инспекције, увид наше здравствене службе, епидемиолога дома 

здравља показују висок ниво функционисања на превенцији и спречавању ширења 

заразних болести и спровођења свих активности на превентивној здравственој заштити. 

Анализе брисева из Завода за јавно здравље су на завидном нивоу. Програм превентивне 

здравствене заштите спроводили су медицински радници вртића, посебно на стицању 

хигијенских навика ( исхрана, лична хигијена, боравак на ваздуху ) и вођењу 

документације и евиденције после одсуства деце.  

Програм неге и васпитно образовних активности на унапређењу здравља деце 

остваривале су васпитачице и медицинске сестре у групи са децом, у сарадњи са 

родитељима и осталим сарадницима задуженим за здравље деце. Овим се постизала већа 

самосталност и формирање здравих навика код деце. Здравствено васпитни рад са 

родитељима одвијао се свакодневно при пријему и одласку деце, родитељским 

састанцима. Ове године смо имали већи број деце од норматива, што је отежавало рад 

сестара у јасленом делу и васпитачица у млађим групама, као и у групама где је било деце 

са сметњама у развоју. У наредној години потребно је планирати довољан број 

медицинских сестара, васпитачица адекватном уписаном броју деце и затражити од 

оснивача да омогући број радника.  

Припрема за превентиви лекарски преглед је урађена у свим вртићима осим у вртићу 

„Попај“. Родитељи су потписивали сагласност за крвну слику и лекарски преглед. 

Превентивне лекарске прегледе деце обавила је лекар установе.  Реализација лекарског 

прегледа радила се од 04.10.2011. године до 14.06.2012. године. Након лекарских прегледа 
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родитељи су добијали писмену препоруку ком специјалисти да се обрате ради даљег 

кориговања деформитета, обољења или урођене мане. 

Прегледано је 2360  од 3814 уписане деце што је 62%. Превентивни лекарски преглед 

је рађен у 18 вртића. Није урађен у вртићима „Петар Пан“, „Шврћа“ и „Попај“ а урадиће 

се током  септембра 2012.  

На нивоу Установе резултати су следећи: поремећај у исхрани (гојазност) 75, кожа 

79,деформитети костура 659,увећане тонзиле, лимфне жлезде и трећи крајник 689,ждрело 

(благо црвено) 60,зуби (кариес) 352,урођене мане (фимоза, шетајући тестиси, криптохизам 

и остале мане) 307,поремећај вида 44,поремећај слуха 5,  поремећај говора 480,плућа (благ 

бронхитис) 1, срце (систолни шум) 592, анемија 73,успорен психомоторни развој 

37,хронична обољења 14,поремећај мокрења 4,препорука хигијене гениталија 12,заразне 

болести  8,поремећај понашања 7,алергија 10 

У свим вртићима су тријажне сестре урадиле офтамолошки преглед код деце старијих 

и најстаријих група. Обухваћено је 1148 деце, послато је очном лекару 53 деце а њих 20 је 

добило наочаре. 

На почетку радне године логопед је утврђивао језички статус деце и по унапред 

припљемљеним артикулационим тестовима, вршио тријажу деце са патолошким говором. 

Деца са сметњама у говору су посебно обрађена. Дијагностиковано је 600 логопата. 

Индивидуалним логопедским третманом обухваћено је 160 деце, а повременим 

логопедским третманом обухваћено је 100 деце.  

Када су врсте и број говорних поремећаја у питању, испитивањем је утврђено 

следеће: дислалија 431,дизартрија спастика (муцање) 50, негативизам 9,дисфонија 

5,развојна дисфазија 30,тахилалија 15,брадилалија 7,ринолалија 1,комбиноване говорне 

сметње 37,первазивни поремећаји 15. 

Превентивним логопедским радом обухваћено је 246-оро деце. 

Саветодавним радом обухваћено је  166 родитеља и 238 васпитача и сестара.  
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Превентивна здравствена заштита уста и зуба за децу Установе „Пчелица“ обавља 

се у стоматолошким амбулантама смештеним у вртићима „Звончићи“ и „Пинокио“. Рад 

зубних амбуланти, кадровима и материјалом обезбеђује дечја стоматолошка служба Дома 

здравља Ниш. О здрављу уста и зуба брину се три екипе у саставу : Др Данијела Петровић 

и стоматолошка сестра Снежана Капларевић ; Др Бојана Милошевић и стоматолошка 

сестра Драгана Виденовић; Др Драгана Станковић и стоматолошка сестра Јасмина 

Вучковић. Рад у амбуланти обухвата превенцију каријеса, циркуларног каријеса, обољења 

меких ткива усне дупље, рано откривање аномалија зуба и вилица, и санацију истих. У 

току ове школске године урађено је систематских прегледа од друге до пете године 1978, 

мотивација 2806, флуоризација 1979, обучавање правилној оралној хигијени 932, 

пломбирање зуба 2225. Извађено је 1076 зуба. На основу прикупљених података утврђено 

је да је 7,25 % деце има циркуларни каријес, 19% деце је са ортодонским аномалијама, а 

6,2 % има обољење меких ткива. У традиционалној манифестацији недеља здравља уста и 

зуба 22-ог по реду у организацији дечје и превентиве стоматологије Дома здравља 

учествовала су деца вртића “Бисер“. 

Рад на потпуној санацији обољења уста и зуба је дуготрајан процес и захтева 

истрајност, упорност и заједничку бригу родитеља, медицинске сестре, васпитачица, 

стоматолошких сестара и стоматолога. 

У сарадњи са спортским диспанзером и стручним сарадницима за физичко 

васпитање извршен је преглед стопала у 19 обданишта. Од укупно уписаних 1956 деце, 

прегледано је 1513. Без деформитета је 515, са деформитетом је 994 деце.   

Потребно је у наредном периоду због оваквих резултата деформитета код деце 

доставити овај извештај надлежним инстутуцијама и оснивачу као и Министарству 

здравља ради захтева за повећање броја радника на превенцији и корекцији деформитета 

стопала код деце која бораве у нашој установи.  

Правилна исхрана је један од најважнијих фактора правилног раста и развоја. 

Реализована исхрана је анализирана од стране Завода за јавно здравље. Анализе показују 

да је исхрана у прошлој години била на задовољавајућем нивоу, са малим одсупањима од 

прописаних вредности, како у структури оброка, по групама намирница тако и у 
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биолошкој вредности оброка. Дужи период постоји дефицит воћа и поврћа и млека и 

млечних производа. Енергетска вредност оброка је била у границама норматива а садржај 

појединих витамина и минерала је био нешто мањи ( калцијум и гвожђе ). Протеини и 

витамин Ц и група витамина Б су били заступљени у оптималним вредностима. Пријем, 

припрема, обрада и диструбуција намирница је била је на задовољавајућем нивоу. У овој 

години смо радили на иновирању јеловника и стварању нових навика у исхрани деце. 

Неколико година уназад указала се потреба за припремом хране за децу са 

посебним режимом исхране – дијетални оброци. За категорију деце која користе дијеталне 

оброке, намирнице се посебно набављају, кува их посебно едукован кувар за ту врсту 

посла, у посебној дијеталној линији и дистрибуира оброке у посебно означеним посудама. 

Најчешће дијете су за децу: интолеранција (алергија) на одређене животне намирнице 

(алергене), екцеми, кандида, целијакија и по неки дијабетес. Алергије на намирнице су 25, 

екцеми 3, кандида 10, целијакија 10 и дијабетес 2. Укупно се спрема храна за 50 

дијеталних оброка. Са родитељима деце која конзумирају дијеталне оброке имамо добру 

сарадњу, редовно нам достављају дијагнозе и препоруке лекара за исхрану. 

Због повећаног броја деце са алергијама на храну у више вртића рађене су 

радионице са децом на тему „Здрава храна“ а на Данима  превентиве у Врњачкој Бањи 

сестра Марија Петровић је представила постер презентацију „Интолеранција на храну“ са 

освртом на целијакију.  

У врићу „Славуј“ главна сестра Е.Димитријевић и нутрициониста Установе 

одржале су родитељски састанак о исхрани деце: здраве, болесне и дијетама. 

Санитарно хигијенско стање дисрибутивним кухињама  вртића и централној 

кухињи „Младост“ је било задовољавајуће, са малим процентом неисправних брисева (2-

3% неисправних брисева од укупно 100,  након достављених анализа Завода за јавно 

здравље)  . 

Централна дечија кухиња „Младост“ је марта 2011. добила сертификат HACCP 

стандарда чиме су створени много бољи услови за производњу и дистрибуцију хране 

намењене деци. Потврда сертификата односно контрола примене захтева стандарда 

(ресертификација) урађена је марта 2012. и убудуће ће се обављати сваке године. 
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Спречавање и сузбијање заразних болести спроводило се током целе године 

редовним, свакодневним чишћењем и дезинфекцијом. 

Редовно је рађена дезинфекција, дезинсекција и дератизација.  

У периоду од 1.8.2011. до 25.6.2012. дезинфекције су извршене у вртићима: 

„Колибри“, „Попај“ и „Палчић“. 

Дезинсекције су истом периоду рађене у вртићима:“Палчић“, „Црвенкапа“, 

„Звончићи“, „Пинокио“, „Лептирић“, „Бајка“, „Петар Пан“, „Бамби“, „Маслачак“, 

„Цврчак“, „Славуј“, „Колибри“, „Плави чупарак“ и припремна група ОШ „С.М.Мика“. 

Дератизације су реализоване у горе наведеном периоду, у зависности од 

потреба у следећим вртићима: „Бамби“, „Црвенкапа“, „Петар Пан“, „Вилин град“, 

„Славуј“,“Цврчак“, „Невен“ и „Палчић“. 

Здравствена документација је уредно вођена. 

И ове године организовано је зимовање на Копаонику, одлазак у ЗОО врт у 

Јагодину, одлазак на излет где смо се ангажовали у сарадњу са Домом здравља на свим 

здравствено превентивним активностима и праћењу деце. 

Сарадња са инстутуцијама се одвијала на задовољавајућем нивоу. 
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I Z V E [ T A J 

o organizovanom zimovawu Brze}a 2012.godine 04.02.2012.-03.03.2012.godine 

 

Ustanova “P~elica” je organizovala zimovawe za decu pred{kolskog 

uzrasta u 4 smene i ove godine u Brze}i.  

 

U prvoj grupi bilo je 77-oro dece iz vrti}a: Bubamara, Crvenkapa, 

Svitac, Kolibri, pripremne grupe Du{an Radovi} i  pripremne grupe Car 

Konstantin. Prate}i lekar Doma zdravqa iz Ni{a, bio je Dragica Ba~anin, a 

medicinska sestra koja je pratila doktorku je radnik Ustanove "P~elica" - 

Sne`ana Dimitrijevi}. 

Rekreatori koji su vr{ili obuku skijawa i rekreativne aktvinosti 

dece u prvoj smeni su bile Roza Nikoli} i Ivan Todorov, profesori 

fizi~kog vaspitawa iz na{e Ustanove. 

Druga smena je obuhvatila 80-oro dece iz slede}ih vrti}a: Pal~i}, 

Cvr~ak, Bambi, Plavi ~uperak. Doktorka koja je pratila decu iz druge smene je 

dr Nevenka Karape{evi}, odre|ena od strane Doma zdravqa Ni{,a 

medicinska sestra koja je pratila doktorku je Anka Bogoslovov. 

Rekreatori koji su vr{ili obuku skijawa dece su Mirjana Petrovi} i 

Milanka Pej~i}, profesori fizi~kog vaspitawa iz na{e Ustanove. 

Tre}a smena je obuhvatila 78-oro dece iz slede}ih vrti}a: Vilingrad, 

Slavuj, Petar Pan, Neven. Doktorka koja je pratila decu iz tre}e smene je dr 

Miroslava Del~ev,a medicinska sestra koja je pratila doktorku je Nata{a 

Joci}. 
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Rekreatori koji su vr{ili obuku skijawa dece su Ivan Todorov i 

Mirjana Petrovi}, profesori fizi~kog vaspitawa iz na{e Ustanove. 

^etvrta smena je obuhvatila 58-oro dece iz slede}ih vrti}a: Masla~ak, 

Leptiri}, Zvon~i}i. Doktorka koja je pratila decu je dr Desanka To{i}, a 

medicinska sestra koja je pratila doktorku je Grozdana Gaji}. 

Rekreatori koji su vr{ili obuku skijawa dece su Roza Nikoli} i 

Milanka Pej~i}, profesori fizi~kog vaspitawa iz na{e Ustanove. 

Ukupan broj dece koja su bila obuhva}ena organizovanim zimovawem je 

293 dece. 

Vozila je agencija "Euroturs" koja je ispunila sve na{e zahteve {to se 

ti~e konfora i bezbednosti, a voza~i su u potpunosti ispo{tovali re`im 

vo`we.  

Deca su pre polaska na zimovawe obavila obavezan lekarski pregled koji 

je evidentiran u zdravstvenom listu.  

[to se ti~e zdravstvenog stawa dece, po mi{qewu doktora koji su 

pratili decu, bilo je zadovoqavaju}e.  

 

I Z V E [ T AJ 

o organizovawu izleta 

Soko Bawa, Brze}a i zoolo{ki vrt u Jagodini 

maj-jun 2012.godine 

 
Sadr`aji izleta se ostvaruju se na osnovu programa vapitno-obrazovnog 

rada sa decom i sastavni su deo Godi{weg programa rada Ustanove. 

Na osnovu odluke Saveta roditeqa, jednodnevni izleti su organizovani 

i realizovani u Sokobawi, Lipovcu i Zoolo{kom vrtu u Jagodini. 

Obuhva}ena su deca svih vrti}a i pripremnih grupa, uzrasta od 4-6 godina. 

Decu su pratili vaspita~i, a svaka grupa je imala pratwu medicinske 

sestre,  stru~nog saradnika i vo|e puta. Stru~ni saradnici za fizi~ko 

vaspitawe su decu animirali razli~itim igrama u prirodi. 
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Svakom detetu je obezbe|en lan~ paket iz kuhiwe “Mladost” koji je 

sadr`ao pecivo, sendvi~, dva soka i vo}e. 

Za organizovawe izleta i prevoz dece anga`ovana je Turisti~ka agencija 

“Euroturs”.  

Odaziv dece za ovaj vid aktivnosti bio je veliki, obuhva}eni su svi 

vrti}i i sve pripremne grupe, tako da je zoolo{ki vrt u Jagodini posetilo 

1666 dece po ceni od 1.780,00 dinara, na jednodnevni izlet u Soko Bawu je 

krenulo 481 dete po ceni od 1.450,00 dinara, na izlet u Lipovac 234 dece po 

ceni od 1.380,00 dinara, {to je ukupno 2381 dece obuhva}eno ovim vidom 

aktivnosti.  

IZVETAJ O ISHRANI DECE 

U PRO[LOJ 2011/2012 GODINI 

 

U sastavu Pred{kolske Ustanove *P~elica* postoji i radi poseban 

sektor centralne de~ije kuhiwe *Mladost* i svoju osnovnu delatnost (ishranu 

pred{kolske i {kolske dece kao i komercijalne usluge ) izvodi u samoj 

zgradi a svoje proizvode distribuira u 36 vrti}a(22 buxetska i 14 privatnih 

vrti}a) 60 osnovnih {kola,38 maloprodajnih objekata i pru`awe usluga 

keteringa na nivou grada i okolnih op{tina. 

O ishrani mali{ana brine tim stru~nih lica (stru~na slu`ba) a ciq je 

pre svega da ishrana (hrana) bude zdravstveno ispravna, raznovrsna, 

kvalitetna i po propisanim normativima kako bi se deca pravilno rasla i 

razvijala.Ishrana se planira nedeqno ,jelovnici se dostavqaju svim vrti}ima 

na uvid roditeqima i osobqu vrti}a.Jelovnici su sezonskog karaktera(vo}e i 

povr}e). 

Ve} nekoliko godina pripremamo dijetalnu hranu, namewenu deci sa 

posebnim re`imom ishrane. Za takvu decu namirnice se posebno kupuju, 

sprema ih posebno edukovan kuvar, po dijetalnom jelovniku i distribucija se 

vr{i u posebno oznaчenim posudama.  

Za decu pred{kolskog i  {kolskog uzrasta pravilna ishrana je jedan od 

najva`nijih faktora wihovog rasta i razvoja.Dru{tvenom ishranom dece u 

vrti}ima se obezbe|uje 75 % od ukupnih dnevnih potreba u energiji i svim 
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nutritivnim elementima. Ishrana dece treba da je raznovrsna a samim tim 

pravilna u smislu unosa svih hranqivih materija iz svih 7 grupa namirnica 

odre|enom (propisanom) procentualnom i kalorijskom odnosu. 

Analize ishrane i higijene dece u vrti}ima koje radi tromese~no 

Institut za za{titu zdravqa, pokazale su da je ishrana u protekloj radnoj 

godini bila na zadovoqavaju}em nivou, kako u energetskoj vrednosti tako i u 

biolo{kom smislu. Postajala su mala odstupawa od propisanih 

vrednosti,odnosno normativa po grupama namirnica (mleko i mle~ni 

proizvodi, kao i vo}e) pa je neophodno korigovati u~e{}e ovih namirnica u 

narednom periodu , prvenstveno zbog wihove velike biolo{ke vrenosti. 

Sadr`aj pojedinih vitamina i minerala je bio ne{to mawi  ( Ca i Fe) 

a proteini i vitamin C, kao i grupa B vitamina su bili zastupqeni u 

optimalnim vrednostima. 

Dosta je ura|eno na inovacijama pekarskih proizvoda u smislu {irewa 

asortimana i kvaliteta, kori{}ewem zdravih `itarica, integralnog, 

kukuruznog bra{na i crnih vrsta bra{na, i tako smo obogatili jelovnik 

zdravijim namirnicama. 

Tako|e smo u ishrani dece uveli neke nove namaze, napitke, kola~e, 

kuvana jela i dr. i tako razbili monotoniju i jednoli~nost u jelovnicima. 

Sve te inovacije i novine kreirane od strane stru~ne slu`be kuhiwe 

“Mladost”  i rado su prihva}ene od strane dece , naravno uz pomo} i podr{ku 

vaspitnog osobqa. 

Komisija za ishranu, koja postoji na nivou Pred{kolske Ustanove, 

sastajala se redovno (jednom u tri meseca) i analizirala rezultate ishrane i 

higijene, donosila zakqu~ke i po wima postupala. Analize hrane su pokazale 

da je ishrana na{e najmla|e populacije u granicama predvi|enih normativa, 

raznovrsna, kvalitetna a iznad svega zdravstveno ispravna. 

Sanitarno- higijenska situacija je zadovoqavaju}a, no bez obzira na to i 

daqe treba preduzimati sve potrebne preventivne i protiv epidemijske mere 

u o~uvawu sanitarnog nivoa, kako u kuhiwi tako i  u vrti}ima. 

Redovnim obilaskom vrti}a od strane ~lanova stru~ne slu`be, 

prikupqene primedbe, predloge i sugestije u vezi hrane su uva`ene  ili 
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otklowene.Nije bilo ve}ih primedbi i uglavnom su ponu|enu hranu deca i 

pojela. 

U toku predhodne godine,04.3.2011. kuhiwa *Mladost* je ispunila 

zakonsku obavezu, dobila je SERTIFIKAT HACCP STANDARDA o  

bezbednosti hrane (kontrola procesa proizvodwe i distribuciju hrane) a  ove 

2012.god.  ura|ena je prva kontrola-resertifikacija i time potvr|eno da su 

ispuweni svi zahtevi koje predvi|a standard. Od svih Pred{kolskih  

Ustanova u Srbiji drugi po redu smo u{li u implemenaciju standarda (posle 

Novog Sada). 

Rekonstruisana kuhiwa,sre|ena i ure|ena po zahtevima standard, 

strvorila  je mnogo boqe uslove za rad (proizvodwa hrane za decu)a samim tim 

i smawila mogu}nost kontaminacije namirnica i proizvoda koja bi dovela do 

ne`eqenih posledica-trovawa hranom. 

Sve propisane preventivne mere se i po{tuju i standard se primewuje u 

potpunosti a kao dokaz za to jesu svakodnevne evidencije i zapisi o svim 

fazama i postupcima prijema,~uvawa i pripreme hrane za decu. 

Mnogo toga je ura|eno u proizvodwi hrane za decu,kompletna 

infrastruktura objekta,nabavqena je nova oprema, ma{ine, ure|aji, tako da je 

kuhiwa *Mladost* postala jedna moderna i savremena kuhiwa, fabrika za 

proizvodwu hrane ~ija se proizvodwa zasniva na principima pravilne 

ishrane i gde se primewuju i po{tuju svi sanitarno tehni~ki propisi. 

У претходној години урађена је фасада зграде као и термо изолација пекаре. 

Набављена је следећа опрема за производњу хране: шок комора ,ферментациона комора 

,кифларица и машина за обраду кромпира.  Стара петоетажна пећница из пекаре 

демонтирана је и стављена је ван функције.   

U komercijalnom delu proizvodwe i na{ih usluga korisnicima 

(maloprodajni objekti) ponuda konditorske robe bila je raznovrsna i trudili 

smo se da tamo ima dovoqno artikala koja deca vole i rado konzumiraju. 

U pro{loj godini zbog lo{eg poslovawa zatvorena je kantina u o. {. 

Mija Stanimirovi} a istovremeno otvorena nova u sredwoj ekonomskoj 

{koli. Tako|e je otvoren savremeni klub u prostorijama fakulteta Za{tite 

na radu gde su studenti i profesori prezadovoqni na{om uslugom. 
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Uspe{no smo proizvodili i prodavali program smrznutog peciva,tako 

popularnog na na{em tr`i{tu te smo u ovoj godini nabavili i stavili u 

funkciju rashladni ure|aj ({ok komoru) kapaciteta 25 m3 i time postigli 

najvi{i nivo zamrzavawa.Distribuciju zamrznutog peciva vr{ili smo 

namenskim vozilom (termo king) i time zadovoqili sve standarde tr`i{ta 

,~ime su i na{i kupci bili zadovoqni.   

U pro{loj godini imali smo pove}an broj koktel partija i usluga 

keteringa, {to smo tako|e uspe{no odradili i realizovali  na obostrano 

zadovoqstvo.. 

U protekloj godini napredovali smo i u kadrovskom smislu. Obzirom 

na starosnu strukturu  zaposlenih u pripremi i proizvodwi hrane, voznom 

parku, stari kadar   smo osve`ili sa dosta mladih, stru~nih, vrednih i 

odgovornih radnika (kuvari, pekari, poslasti~ari, pomo}no osobqe i 

voza~i). U okviru na{e struke i delatnosti pose}ivali smo stru~ne sastanke, 

seminare, kongrese i sajmove i na taj na~in pratili nau~na dostignu}a i 

razmewivali mi{qewa i iskustva sa kolegama iz cele Srbije.  

Сектор за исхрану деце  *Младост* са поносом се може похвалити освојеном 

првом наградом на 23. – ој  *Изложби цвећа у категорији лепо уређена радна средина*. 

Заслужни за то су сви радници кухиње а посебне заслуге припадају служби обезбеђења 

која вредно, марљиво и креативно  одржава двориште зграде кухиње  
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TABELA PODATAKA  

O ISPORU^ENIM OBROCIMA 
U [KOLSKOJ 2011/2012.G. 

 
 
 
 

Vrsta obroka Vrti}i 

[kola 

produ`eni 

boravak 

DIJETA UKUPNO 

DORU^AK 748.720 218.500 7.796 975.016 

U@INA 748.720 218.500 7.796 975.016 

RU^AK 748.720 218.500 7.796 975.016 

UKUPNO: 2.925.048 

 

 

 

TABELA PODATAKA 
O ISPORU^ENIM  U@INAMA  

 U [KOLSKOJ 2011/2012.G. 
 

 
 

U@INA BROJ 

U`ina za decu O.[. 

uzrasta 
450.090 

PPP 156.870 

UKUPNO: 606.960 
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TABELA PODATAKA  
O ISPORU^ENIM OBROCIMA 

U KOMERCIJALNOM DELU I [KOLSKOJ 2011/2012.G. 
 

 

Vrsta obroka Ustanova "Mara" Privatni vrti}i UKUPNO 

DORU^AK 9860  9860 

U@INA 9860  9860 

RU^AK 9860 27.491 37.351 

 

 

 

TABELA PODATAKA 
O ISPORU^ENIM  PEKARSKIM I POSLASTI^ARSKIM PROIZVODIMA 

U KOMERCIJALNOM DELU U [KOLSKOJ 2011/2012.G. 
 

 
 

VRSTA PROIZVODA BROJ 

U`ina za decu O.[. 

uzrasta 
170.807 

Pecivo 650.210 

Smrznuto pecivo 29.600 

Torte 4.576 

Kola~i 1.355 

Koktel partije 440 
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I Z V E [ T A J 

15. Festival pred{kolske de~je pesme “Zlatna p~elica” 

 

Ove godine, 23.12.2011.godine u Domu vojske Srbije, odr`an je 15. 

Festival pred{kolske de~je pesme "Zlatna p~elica".  

Pod rukovodstvom umetni~kog direktora Milana Markovi}a, mali{ani 

su pro{li {iri i u`i izbor kandidata - solo izvo|a~a.  

Decu soliste pratio je Muzi~ke {kole iz Ni{a pod rukovodstvom 

Ninoslave Podvinski i hor “Zlatne p~elice” pod rukovodstvom saradnika za 

muzi~ko obrazovawe Aleksandre Isakovi}. 

                       

Festival su vodili glumci Lutkarskog pozori{ta u Ni{u, Nata{a 

Risti} i Davorin Dini}, koji su kod dece izizavali odu{evqewe svojim 

umetni~kim vo|stvom. 
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Scenografija je, za ovaj festival, ostavila poseban utisak na sve 

prisutne. Idejno re{ewe scene je dao menaxer Ustanove,a za izradu su se 

pobrinule vaspita~ice Danka Simi} i Miqana Radovanovi} uz pomo} 

majstora Dragana \ori}a, Milana Stamenkovi}a i Igora Ili}a. 

 

U revijalnom delu, nastupila je ritmi~ka grupa “P~elice”. 

Koreografiju za ovaj nastup osmislile su profesorke fizi~kog vaspitawa 

Milanka Pej~i} i Roza Nikoli}. 

 

Hor „Zlatne p~elice“ i ritmi~ka grupa „P~elice“ bile su kostimirani 

u kostime firme Pertini. 

 

Stru~ni `iri je bio u sastavu: 

1.Borivoje Mladenovi}, profesor muzike i direktor Muzi~ke {kole 
„Dr Vojislav    Vu~kovi}“ 

2.Rusomir Arsi} , de~ji pesnik 

3.dr Zoran Joni}, direktor Ustanove „P~elica“ 

 

Po odluci stru~nog `irija, dodeqene su slede}e nagrade: 



-64- 

Pred{kolska ustanova  "P~elica" Ni{ 

-  nagrada za najmla|eg vokalnog solistu dodeqena je interpretatoru 

Nataliji Trajkovi} iz vrti}a Kolibri,  

- nagrada za najboqi scenski nastup dodeqena je interpretatorima Sari 

i Mihajlu Grubor, koji su izveli kompoziciju „Xumbus Xoni paprika{“, 

- nagrada za najboqi duet dodeqena je interpretatorima An|elkovi} 

Nikoli i Stankovi} Mateji, koji su izveli kompoziciju „Kompjuter“, 

- nagrada za najboqi trio dodeqena je interpretatorima Don~i} An|eli, 

Leni Milo{evi} i Anastasiji Stankovi}, koji su izveli kompoziciju „Zove 

{kola“, 

- tre}u nagradu za interpetaciju dobila je Lena Krasi} za izvo|ewe 

kompozicije „Kad ostari bi}e moje“, 

- drugu nagradu za interpetaciju dobila je Smiqana ]iri} za izvo|ewe 

kompozicije „Ne mogu da ~ekam“, 

- prvu nagradu za interpetaciju dobila je Marija Jovanovi} za izvo|ewe 

kompozicije „Plava zvezda“, 

- nagrada za najboqi aran`man, za kompoziciju "Komarac" i autoru 

aran`mana Stankovi} Slobodanu , 

- nagrada za najboqi tekst za kompoziciju "Komarac" – autoru teksta 

Ilijev Miwi. 

- nagrada za najboqu kompoziciju i apsolutni pobednik 15. festivala 

pred{kolske de~je pesme "Zlatna p~elica", kompoziciji "Plava zvezda" i  

kompozitoru Lado Le{u, 

Za svu decu u~esnike, obezbe|eni su poklon paketi}i, a za pobednike 

vredne nagrade. 
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I Z V E [ T A J 

Dani "P~elice" 

"De~je igrarije" , "Pozori{ne ~arolije" i "Veliki de~ji Maskenbal" 

 

“Veliki de~ji Maskenbal” tradicionalna manifestacija, koja se odr`ala 

18.05.2012. godine u hali ^air po 21. put.  

Tema ovogodi{weg Maskenbala je bila “Srpska tradicija”. U~estvovalo 

je 12 vrti}a sa odabranim temama: 

1.Neven Va{ar 
2.Bambi Ni{ka varo{ 
3.Pal~i} Ivkova slava 
4.Bubamara Moba 
5.Masla~ak Zarezojla 
6.Bajka Svadba 
7.Petar Pan Poselo 
8.Leptiri} Bo`i} 
9.Vilingrad Vrbica 
10.Pepequga Kr{tewe 
11.Plavi ~uperak Uskrs 
12.Crvenkapa Car Konstantin 

 

Tro~lani `iri u sastavu  dr Zoran Joni}, direktor Ustanove 

"P~elica", Tamara \ogo, izvr{ni direktor kompanije “Pertini” i Boban 

Jovanovi}, glumac lutkar , bio je pred velikim izazovom . 

Nagrade su dobili: 

1. Prvo mesto dodeqeno je vrti}u "Bajka" ~ija je tema bila “Svadba”. 

2. Drugo mesto je dodeqeno vrti}u "Bubamara" ~ija je tema bila "Moba”.  

3. Tre}e mesto je dodeqeno vrti}u "Crvenkapa" ~ija je tema bila "Car 
Konstantin”. 

 

"De~je pozori{ne ~arolije" odr`ane su 23.05.2012. godine u Lutkarskom 

pozori{tu gde je izvedeno {est ozori{nih de~jih predstava. U~estvovali su: 
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Slavuj  “Dvanaest meseci” 
Biser “Nesanica” 
 Cvr~ak  “Svadba nekad” 
 Svitac  “Qubav je to” 
 Zvon~i}i  “Cipele za bal” 
 Kolibri  “Danko prqavko” 

 

Tro~lani `iri u sastavu: Ivan Todorov, pom. direktora za Sektor 

"Vrti}i", Nata{a Risti}, glumac lutkar i Boban Jovanovi}, glumac lutkar, 

procenili su i nagradili slede}e predstave: 

Prvo mesto -  „Svadba nekad“ – vrti} Cvr~ak 

Drugo mesto –"Danko Prqavko", vrti} Kolibri 

Tre}e mesto – “Nesanica", vrti} Biser 

 

“De~je igrarije, manifestacija spretnosti, snala`qivosti i fizi~ke 

spremnosti je odr`ana 06.06.2012.godine na stadionu Radni~kog u ^airu. 

U ovoj manifestaciji je u~estvovalo 20 vrti}a, sa svojim ekipama, u 

slede}im sportskim igrama: 

 1. Nabacivawe obru~a 
 2. Bacawe kamena sa ramena 

 3. Skok u daq (zbirno) 
 4. Preno{ewe vode 
 5. Nadvla~ewe konopca 
 
 Najspretniji su bili: 
 1. Cvr~ak 
 2. Zvon~i}i 
 3. Crvenkapa 
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ИЗВЕШТАЈ О ЈАВНИМ  НАСТУПИМА ДЕЦЕ 

 

Током школске 2011/2012. Деца из ПУ „Пчелица“ имала су више јавних наступа и 
учешћа у разним манифестацијама, организоване на нивоу града, како на позив разних 
институција у граду, тако и у редовном програму презентације рада установе. 

Дана 08.09.2011. у вртићу „Плави чуперак“ обележен је Међународни дан физиотерапеута.  

Дана 13.09.2011. је отворен вртић „Попај“ у Горњем Матејевцу. На отварању 
наступала деца из вртића „Славуј“. 

Дана 22.09.2011. одржана је манифестација „Дан без аутомобила“. Учествовала су 
деца из вртића „Палчић“. 

Дана 07.10.2011. у вртићу „Цврчак“ организован је спортски дан са децом најстаријих 
група из вртића: „Цврчак“, „Плави чуперак“, „Лептирић“, „Славуј“, „Петар Пан“ и „Бамби“. 

Прве две недеље октобра различитим манифестацијама обележена је Дечија недеља 
у свим вртићима. Деца су посетила дечију библиотеку, Француски и Амерички културни 
центар, галерију, основне школе, тврђаву...  

Дана 15.10.2011. на градском пољу одржан је крос РТС-а на коме су учествовала деца 
из припремних група ОШ „Свети Сава“ и „Цар Константин“.  

Дана 20.10.2011. у вртићу „Бајка“ одржана је приредба поводом обележавања светског 
дана „Здрава храна“. 

Дана 01.11.2011. у парку Свети Сава одржан је јесени карневал на коме су учествовала 
деца из вртића „Плави чуперак“ и деца из припремне групе Ледена Стена. 

Дана 03.11.2011. на стадиону „Раднички“ одржан је трећи јесењи крос предшколске 
деце „Пчелица 2011“. Учествовала су деца (по три дечака и три девојчице) из свих 20 вртића.  

Дана 23.11.2011. у Дому војске одржан је 15. Музички фестивал „Златна пчелица“. У 
ревијалном делу наступала су деца из вртића „Бамби“.  

У свим вртићима одржане су новогодишње приредбе. 

Дана 20.01.2012. вртић „Звончићи“ обележио 20 година рада. 

Дана 21.01.2012. у ОШ „Цар Константин“ наступала су деца из вртића „Славуј“ у ТВ емисији 
„Ђачко ћоше“. 
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Дана 27.01.2012. у вртићима су одржане светосавске приредбе.  

Од 04.02.-03.03.2012. реализовано је зимовање деце у Брзећи у четири смене. 

Дана 02.03.2012. на базену Чаир одржан је Светосавски бал, коме су присуствовала 
деца из 8 вртића и 2 припремне групе.  

Дана 07.03.2012. деца из вртића „Лептирић“ посетила Геронтолошки центар и одржала 
приредбу за кориснике центра. 

Дана 15.03.2012. у вртићу „Петар Пан“ деца из ПУ „Осми септембар“ из 
Димитровграда припремила су приредбу за децу из вртића. 

Дана 22.03.2012. деца из најстарије групе из вртића „Невен“ учествовала на II 
пролећном квизу у вртићу „Сунце“ у Дуванској индустрији. 

Дана 26.03.2012. у вртићу „Палчић“ обележено је 50 година рада вртића. 

Дана 21.04.2012. у вртићу „Петар Пан“ деца из вртића „Бамби“ наступала на отварању 
мини стручних сусрета васпитача.  

Дана 27.04.2012. одржана је  I  Мини олимпијада деце предшколских установа Србије. 
Учесвовала су деца из 9 градова. Такмичење је реализовано на травнатим теренима у 
вртићима: „Цврчак“, „Бамби“ и „Колибри“.  

Прво место – Крагујевац 
Друго место – Младеновац 
Треће место – Лесковац 
 
Дана 08.05.2012. деца из вртића „Звончићи“  учествовала на ДЕДАР-у у Смедереву са 
позоришном представом „Ципеле за бал“.  

Дана 18.05.2012. у хали Чаир одржан је 21. Маскенбал. Учествовала су деца из 12 вртића, са 
темом „Традиција“. 

Прво место – вртић „Бајка“  
Друго место – вртић „Бубамара“ 
Треће место – вртић „Црвенкапа“ 
 

Дана 23.05.2012. у Позоришту лутака одржане су „Позоришне чаролије“. Учествовала 
су деца из 6 вртића. 

Прво место – вртић „Цврчак“  
Друго место – вртић „Колибри“ 
Треће место – вртић „Бисер“ и „Звончићи“ 
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Дана 26.05.2012. одржан је 17. Интернационални Нишки полумаратон. Учествовала су 
деца из припремних група ОШ „Свети Сава“ и „Цар Константин“.  

Дана 31.05.2012. обележен је „Светски дан без дуванског дима“. Учествовала су деца 
из вртића „Маслачак“. 

Дана 05.06.2012. у вртићу „Невен“ одржане су „Игре без граница“ са децом и 
родитељима из школе „Бубањ“ у оквиру пројекта „Сва су деца за нас иста“. 

Дана 06.06.2012. на стадиону Раднички одржане су 13. „Дечије играрије“. Учествовало 
је по 10 такмичара из 20 вртића. Деца из вртића „Цврчак“ наступала су са музичко-
ритмичким играма. 

Прво место – вртић „Цврчак“  
Друго место – вртић „Звончићи“ 
Треће место – вртић „Црвенкапа“. 
 
Реализовани су једнодневни излети до Соко Бање, Липовца и Јагодине. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ  СА I  МИНИ ОЛИМПИЈАДЕ 

 

Користећи дугогодишње стручно искуство у организацији и реализацији спортских 

такмичења наша Установа је покренула иницијативу да организује прву мини Олимпијаду 

ПУ Србије која је орджана 27.4.2012.  Учесници су била деца из ПУ из девет градова: 

Младановац, Крагујевац, Алексинац, Лесковац, Прокупље, Пирот, Врање, Бела Паланка и 

Ниш.  

Такмичарска екипа се састојала од десет такмичара (пет дечака и пет девојчица) 

укупно деведесеторо деце iz devet gradova. Програм Олимпијаде подразумевао је дружење 

деце и спортско такмичење у следећим igrama: 

Polufinalne igre: 

- скакање у џаковима 

- голф у голу 

- преношење лоптица 

- набацивање обручева 

- необично ходање 

- бацање лопте на кош 
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Игре су реализоване на травнатим спортским теренима у вртићима: „Бамби“, „Цврчак“ и 

„Колибри“.  

На терену вртића „Цврчак“ свечано је отворена прва мини Олимпијада, оржано финално 

такмичење три најбоље екипе из полуфиналног такмичења и додељене награде 

најбољима. 

 

 
Finalne igre: 

- штафета 

- шут на гол 

- скакање у џаковима 

- скок у даљ збирно 

- препоне и бацање лопте на кош 

 

Прво место- освојила је екипа из Крагујевца, 

Друго место- екипа из Младеновца  

Треће место- екипа из Лесковца.  

 

 
 

 

 

 

  

  

  

  

  

  


