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-СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА 

-РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА 

- АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

- ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

- ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

- КОЛЕГИЈУМ УСТАНОВЕ 

- ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ЛИЦЕНЦУ У УСТАНОВИ 

-СТРУЧНИ АКТИВ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА НА ПРЕВЕНТИВНО-ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ 

- ПРАЋЕЊЕ РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

- ПРАЋЕЊЕ РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗАНЕМАРИВАЊА И ЗЛОСТАВЉАЊА 

- УЧЕШЋЕ УРАДУ ТИМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ИСХРАНЕ 

-ОРГАНИЗАЦИЈА ЕДУКАЦИЈЕ ЗА ВАСПИТАЧЕ И ЗАПОСЛЕНЕ У ПРАВНОЈ СЛУЖБИ И 
РАЧУНОВОДСТВУ 

- САВЕТ РОДИТЕЉА 

- САРАДЊА СА: 

 МИНИСТАРСТВOМ  ПРОСВЕТЕ,  НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА, ОРГАНИМА 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ ,ОСТАЛЕ ОБРАЗОВНЕ И 

ДРУГЕ И НСТИТУЦИЈЕ  

 

-МАНИФЕСТАЦИЈЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ПУ  

-ОБИЛАСЦИ ОБЈЕКТА  

- БУЏЕТСКО ПОСЛОВАЊЕ 

- ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

- ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 
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Рад директора Предшколске Установе у периоду од септембра до априла школске 

2015/16.године остварен је кроз следеће активности: 

 

1) Планирање, организовање и контрола рада установе 
2) Праћење и унапређивање рада запослених 
3) Руковођење васпитно-образовни мпроцесом у Предшколској Установи 
4) Развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, 

репрезентативним синдикатом и широм заједницом  
5) Финансијско и административно управљање радом установе 
6) Обезбеђивање законитости рада установе 
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СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ 
ОДБОРА  
Активности / теме  

Начин реализације  Носиоци реализације  

У периоду од септембра 
2015. До 31.августа 2016.г. 
одржано је 10 седница (плус 

1 у јулу) и то:  

- 8 редовних;  

- 1 ванредна;  

- 1 ванредна (телефонска).  

 седница Управног одбора.  
Активно сам учествовала у 
припремним активностима 
за сваку седницу као и у 
припреми материјала.  

излагање,  
дискусија,  
доношење одлука  

Чланови Управног одбора, 
директор установе, 
помоћник директора,  
председник синдиката, 
секретар установе  

* Начини праћења реализације и носиоци праћења:  
-записници  

 
-РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РАДА УСТАНОВЕ  
 
Планирање рада установе остварено је организацијом доношења планова установе, 
додељивањем задатака запосленима у том процесу и праћењем њихове израде. Донети су:  
- Годишњи план рада Установе за радну 2014/15. годину  
- Анекс Програм рада за радну програму за 2014/15. годину  
-План стручног усавршавања за радну 2014/15. годину  
Сви планови су сачињени у законом предвиђеном року и упућени Педагошком већу и Савету 
родитеља на разматрање а Управном одбору на усвајање.  
 
Организација установе  
 
Креирана је организациона структура Предшколске Установе, извршена је систематизација 
радних места путем израде 40-часовне радне недеље и образована стручна тела и тимови: 
Стручни актив за развојно планирање, Педагошки колегијум, Тим за инклузивно образовање, 
Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања, Тим за самовредновање и 
вредновање рада предшколске Установе, Креативни тим,Тим за уређење сајта Установе. 
  
Контрола рада установе  
 
Директор обезбеђује контролу рада у установи непосредним увидом у рад запослених или 

анализом остварених резултата рада. Организовано је анализирање резултата, процес израде 

извештаја. Такође су планиране и предузете корективне мере у случајевима 

незадовољавајућих резултата рада. 



Предшколска Установа „Чика Јова Змај''                                

 
 

 

5 
 

НЕПОСРЕДНО ПРАЋЕЊЕ 
РАДА ТИМА ЗА 
САМОВРЕДНОВАЊЕ 
Активности/теме  

Начин реализације  Носиоци реализације  

Интерактивна размена 
искуства са колегама који су 
искуствено прошли екстерно 
вредновање; 
Радни састанци са 
члановима тима;  
Презентација и дискусија са 
тимом за 
самовредновање,размена 
искуства;  
Радни састанци и договор о 
раду  
Размена и договори птем 
меила  

састанак, излагање, 
предлози, дискусија  
презентација  

директор,помоћник 
директора,тим за 
самовредновање  

- Начини праћења реализације програма стручног Тима за самовредновање и носиоци 
праћења:  
-записници и евалуационе листе са састанака, документација васпитача, дечији портфолио, 
фото и видео записи,имеил пошта  
-директор, Тим за самовреднoвање, Тимови објеката  
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ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 
Активности/теме  

Начин реализације  Носиоци реализације  

1. Преглед стања у васпитним 
групама, опремљеност и 
припремљеност за рад  
2. Одређивање ментора за 
приправнике  
3.Договор и разматрња о 
методама и начинима 
унапређивања васпитно-
образовне праксе  
4.Стручно усавршавање  
5.Предлагање радова за стручне 
скупове  
4. Текућа питања  

састанак, дискусија, договор  Директор,чланови педагошког 
колегијума  

* Начини праћења и реализација рада Педагошког Колегијума и носиоци праћења:  
- руководи директор  
- записници  
- носиоци: директор чланови педагошког колегијума  

 

КОЛЕГИЈУМ УСТАНОВЕ  
Време реализације  
 

Начин реализација  Носиоци реализације  

Теме дневног реда о којима се 
расправљало на састанцима 
Колегијума су актуелна питања 
у раду и актуелни догађаји у 
Установи,локалној заједници и 
шире.Текућа питања  

састанак, извештај, дискусија, 
договор  

Директор, стручна служба, 
руководиоци вртића, шеф 
рачуноводства, секретар, 
службеник за ЈН,нутрициониста, 
сарадници за превентивну и 
здравствену заштиту,  
Социјални радник,  
Шеф техничке службе,шеф 
возног парка,референт за 
безбедност и здравље на 
раду,референт за ППЗ  

* Начини праћења и реализација рада Колегијума Установе и носиоци праћења:  
- руководи директор  
- записници  
- носиоци: директор, помоћник директора, секретар, шеф рачуноводства,  
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ПЕДАГОШКИ НАДЗОР- обилазак објеката ПУ ''Чика Јова Змај'' 

 

Време реализације  Активности/теме  Начин реализациије  Носиоци реализације  

Континуирано, по 
потреби  
-Објекат: 
Плавичуперак,Брезе,  
Објекат Сестре 
Букумировић, 
Шећерко,Објекат 
Чика Андра 1 и 2 , 
  Наша деца, Невен  
Дизниленд, ,Пинокио  
Петар Пан ,Љиљан  
Чика Јова Змај 1 и 2 , 
Бисери, 
Цицибан,1001 
радост,Мала 
сирена,Лептирић,Љо
ља,Вивак,Васа 
Чарапић,Зрнце,Штру
мфета,Жикоца 
Јовановић,др Ненад 
Парента.  
 
 
 
 

-Обилазак вртића  
- преглед 
опремљености свих 
васпитних група и 
пратећих  
просторија;  
-хигијена објекта;  
-присуство 
активностима које су 
реализоване у току 
обиласка  
-након обиласка 
одржан састанак;  

Преглед 
опремљености, 
хигијене и 
активности у току;  
излагање, дискусија  

Директор, 
руководилац објекта, 
сестра сарадник, 
васпитно особље  

Запажања: . Рад прилагођен развојним карактеристикама деце. Директор је указао на 
редослед активности са децом, као и вођење документације .  
Сугестије:  
- Начин писања радних књига и вођење документације .Подстицај израде дидактичких 

средстава за рад са децом. 
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ПРАЋЕЊЕ РАДА 
ТИМА ЗА 
ИНКЛУЗИВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ 
Време реализације  

Актшности/теме  Начин реализације  Носиоци 
реализације  

 
Континуирано 
током године  

 
-Радни 
састанци.Сагледава
ње потреба и 
прилагођавање 
простора;- Анализа 
планова-
Организовани 
састанци са 
родитељима- 
Обилазак група и 
васпитача- У 
сарадњи са 
психолошко-
педагошком 
службом , директор 
развија прихватање 
и уважавање 
специфичности и 
различитости . 
Посвећује се 
посебна пажња, 
како деци са 
сметњама у развоју 
тако и запосленима. 
У Установи се 
препознају посебне 
образовне потребе 
и на основу њих се 
израђује 
индивидуални 
образовни план. 
Тим за инклузију је 
на почетку године 
разматрао 
проблеме 
инклузије.  
 
 

 
Састанак, дискусија, 
договор  

 
Тим за инклузивно 
образовање  
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ПРАЋЕЊЕ РАДА 
ТИМА ЗА ЗАШТИТУ 
ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, 
ЗАНЕМАРИВАЊА И 
ЗЛОСТАВЉАЊА 
Време реализације  
 

Аности/теме  Начин реализације  Носиоци 
реализације  

Континуирано 
током године  

- Радни састанци,  
- Разговори са 
родитељима ;  
- Разговори са 
запосленима у 
Установи;  
-Посете 
институцијама;  
Семинари,едукациј;  
- Анализа на основу 
пријаве родитеља  
-Анкете и 
родитељски 
састанци са 
родитељима ; 

Излагање, 
дискусија, закључци  

Директор, Тим за 
заштиту деце од 
насиља  

 

* Начини праћења реализације програма стручног Тима за заштиту деце од злостављања и 
занемаривања и носиоци праћења:  
-записници  
- анкете  
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ПРАЋЕЊЕ РАДА 
ТИМА ЗА 
УНАПРЕЂЕЊЕ 
ИСХРАНЕ Време 
реализације  

Актшности/теме  Начин реализације  Носиоци 
реализације  

 
Континуирано током 
године  

 
- Радни састанци два 
пута недељно и по 
потреби са циљем 
унапређења рада у 
правилној исхрани 
деце;  
 
- Набавка намирница 
за исхрану деце - 
припрема 
реализације јавне 
набавке;  
- Организација 
активности са циљем 
упознавања деце са 
здравом храном;  
-Анализа хране која 
се припрема у ПУ  
-Предлог мера за 
унапређење исхране  
- Састанци са Тимом 
за праћење деце са 
специфичностима у 
исхрани  

Састанак, дискусија, 
договор  

Дирекрор, 
нутриционисти,служ
ба ЈН  

 

 

* Начини праћења реализације програма стручног Тима за унапређење исхране и носиоци 
праћења:  
-записници,извештаји, недељни планови исхране, планови јавних набавки и др.  
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САВЕТ РОДИТЕЉА 
Активности/теме  

Начин реализације  Носиоци реализације  

- Учешће у припреми и 
присуствовање састанцима 
савета родитеља на нивоу 
Установе- Састанак и 
договори са ужим тимом 
савета раодитеља- 
Присуство састанцима 
савета родитеља у 
објектима;  
 

Излагање, дискусија  Директор,секретар 
Установе,помоћник 
директора,  
Стручна служба, Савета 
родитеља  

 

 

Начини праћења:  
-записници  

 

БУЏЕТСКО 
ПОСЛОВАЊЕ Време 
реализације  

Активности/теме  Начин реализације  Носиоци 
реализације  

Континуирано 
током године  

- Израда 
финансијског плана 
за 2016.  
-Израда плана ЈН за 
2016.г.  
- Измене и допуне 
Финансијског плана;  
-Измене и допуне 
Плана јавних 
набавки;  

Припрема 
документације  

Директор, секретар 
установе, шеф 
рачуноводства, 
службеник за јавне 
набавке  

 

 

* Начини припреме и реализације буџетског пословања:  
- записници, Финансијски план, План јавних набавки, као и ребаланси  
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Организоване активности биле су усмерене у организовању и спровођењу Закона, 

Правилника и прописа,успостављању система рада у остваривању стратешких циљева.  

 Континуирани редовни састанци и сарадња са секретаром за образовање и дечју 

заштиту, Снежана Ђурић, као и другим запосленима у секретаријату за образовање и 

дечју заштиту. 

 

 Континуирана редовна сарадња са представником Општине Вождовац за питања 

предшколских установа и школа, Милош Стојановић. 

 

 Континуирано сам организовала састанке са сарадницима на унапређењу превентивно 

здравствене заштите,сарадницима на унапређењу исхране. 

 У овом периоду велику пажњу посветила сам на унапређењу рада Тима за заштиту 

деце од злостављања и занемаривања.Предузете активности (размена искустава са 

другим предшколским установама, предавања ) имају за циљ бољи квалитет рада тима 

и функционисање у овој области рада.  

 

 Састанци са Тимом за инклузивно васпитање и образовање,размена искустава на 

терену,обилазак објеката и увид у начин рада и функционисање у самом 

објекту.Предузимање адекватних мера за боље прилагођавање и функционисање           

( у  сарадњи са техничком службом прилагођавање техничких услова потребама деце и 

запослених у простору). 

 

 Координирање рада приликом посета инспектора у Установи.Посете 

објектима,прикупљање изјава, достава документације, организовање састанака. 

 

 Струковна посета другим предшколским установама у циљу размене информација и 

педагошке праксе. 

 

 У предходном периоду је и наша установа била домаћин скупова на којима је било 

размене информација и педагошке праксе: 

 

 У објекту Наша деца,педагог Маријана Ковачевић је започела рад на програму НТЦ 

учење.Овај програм се ради у сарадњи са др Ранком Рајовићем.Том приликом је најпре 

одржано предавање родитељима у сали Општине Вождовац.Локална заједница је 

подржала рад на овом програму. 
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 Посета запослених ПУ ''Наша радост''  Суботица; ПУ ''др Сима Милошевић'' Земун 

 

                              
 

  Били смо домаћини међународног стручног скупа ''Монтесори учење – примери 

добре праксе'' 27.02.2016. 

 

  
 

 

 Учествовала сам у трећој регионалној конференцији Удружења директора и 

равнатеља школа југоисточне Европе. 
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  На састанку Актива директора, у октобру месецу, формирана је Радна група за 

израду Стратегије развоја дечје заштите града Београда.Део радне групе је ПУ 

''Чика Јова Змај''Активно учествујем у тим активностима..Континуирано смо се 

састајали понедељком, добијали одређене задатке које сам током недеље путем 

радионица реализовала укључивши и друге запослене у установи.Продукте 

радионица, прикупљене податке сам презентовала у оквиру Радне групе.Након 

прикупљених података у одређеним темама организован је Округли сто у сали 

Скупштине града Београда. Округлом столу о унапређењу предшколског 

васпитања и образовања у Београду присуствовали су и секретар за финансије 

Слободан Милосављевић, Гордана Беламарић у име Секретаријата за здравство, 

чланови Савета за права детета, представници Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, представници Управе полиције, Градског завода за јавно 

здравље, Удружења васпитача Града Београда и Удружења медицинских сестара, 

Удружења социјалних радника у ПУ, директори 17 предшколских установа чији је 

оснивач Град Београд, представници приватних предшколских установа и 

представници невладиног сектора.У име свих директора обратила сам се медијима 

и изнела закључке са округлог стола.Активности у радној групи на изради 

стратегије за раѕвој предшколства у Београду су се наставиле.У рад се активно 

укључио и УНИЦЕФ и било је више радних састанака и у летњем периоду. 

 - У Трибини ''Подршка Града деци и породицама деце са сметњама у развоју '', која 

је организована у сали  Скупштине града Београда,  ПУ ''Чика Јова Змај''  је са још 

једном предшколском установом из Београда имала активно учешће.Васпитач  

Установе Горица Матић,педагог Снежана Копривица и ја имали смо активно 

учешће у Трибини. 

 

 Остварили смо сарадњу са невладином организацијом ''Здраво да сте'' која је 

конкурисала на стални отворен конкурс за унапређење положаја особа са 

инвалидитетом у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања.добили су средства за пројекат који су реализовали у објекту 

Љоља.Координатор за пројекат из Установе је  педагог Вера Цвијановић.  
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 Организована је струковна размена информација и педагошке праксе са колегама из 

Словеније.Објекти који су имали активно учешће у овој размени су : Наша деца,Пинокио,Чика 

Јова Змај 1 и 2. 

                 

                        

 Струковна размена информација и педагошке праксе са колегиницама из Црне горе у вртићу 

Пинокио.                                                 
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 Ове године рад у  ПУ ''Чика Јова Змај''  је препознат и награђен на манифестацији ''Београдски 

победник''.Сваке године Општина Вождовац организује пријем за успешне жене, ове године 

сам имала част да будем одабрана и присуствујем поменутом пријему. 
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 Имала сам континуиран рад са секретаром Установе у судским процесима и осталим 

питањима која се тичу законитости рада Установе. 

 

 Манифестације на нивоу Установе: 

- Традиционална Вашаријада организована је у објекту Наша деца. 

 

                                     

 Ове године смо први пут организовали и манифестацију ''Фестивал 

здравља''.Циљ ове манифестације је да широј јавности представимо рад 

превентивне и здравствене заштитте у Установи.Манифестацију је подржао  

Секретаријат за образовање и дечју заштиту и Општина Вождовац.На самој 

манифестацији је представљена сарадња са Градским заводом за јавно здравље, 

Црвеним крстом Вождовац, Дом здравља Вождовац. 
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 Деца  и васпитачи објекта Мала сирена учествовали су на манифестацији одржаној у 

Пионирском граду поводом права детета.Активно сам учествовала у припреми за ову 

манифестацију. 

              
 

  У просторијама  Сава центра организована је хуманитарном акција „Новогодишња 

кутија“.Око деведесет деце из социјално угрожених породица је добило пакетиће и 

присуствовало приредби. 

 ПУ ''Чика Јова Змај'' је активним учешћем деце и родитеља подржала манифестацију 

''Полицајац у заједници'' која је организована на травнатом терену Спортског центра 

Шумице. 

                                  
 

 Традиционална манифестација Фестивал науке одржана је у дворишту објекта 

Сестре Букумировић. 
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 Деца ПУ ''Чика Јова Змај'' учествовала су на конкурсима за ликовно стваралаштво  
( деца из ППП ), манифестацијама ''Цврчак'' у Смедереву( деца из објекта Чика Јова 2 

и Мала сирена),16 фестивал кратких драмских форми деце и младих града Београда 

 ( деца из објекта Цицибан).  

                        

                                           
 

 У Скупштини града потписан је Споразумом Библиотеке града и предшколских 

установа сва деца добила бесплатне чланске карте. 
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 ПУ „Чика Јова Змај“, Вртић „Цицибан“, Вождовац Прво место на 56. Градском такмичењу 

рецитатора, 16. Фестивалу кратких драмских форми – меморијал „Драгослав Симић“ и 31. 

Фестивалу позоришних игара и младих Београда. 

 

                                                                

 

 Установа је  обезбедила средства и организовала семинаре за едукацију запослених у 

областима рачуноводства, правне службе, безбедност и здравље на раду, против-

пожарне области,васпитно – образовног рада. 

 

    
 

 У предходној години Државна ревизорска институција  је континуирано прикупљала 

податке и контролисала исправност финансијских извештаја и правилности 

пословања.Извештај Државне ревизорске институције смо добили и поступили по 

препорукама.   

 Дошло је до значајних промена у раду рачуноводства и правне службе.Уведене су 

значајне промене које су инструкција Секретаријата за образовање и дечју 

заштиту.Имали смо низ састанака у Скупштини града са представницима Скупштине 

града и државне ревизорске институције.31.12.2015. сва средства која су се налазила на 
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рачуну Установе пребачена су граду.Такође смо у периоду јануар,фебруар,март,април 

имали низ састанака у сали Скупштине града ради усаглашавања апропријација и 

усаглашавања са другим предшколским установама у будућем финансијском 

пословању. 

 Скупштина Града Београда на седници одржаној 8.02.2016.г.  донела је Одлуку о 

максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе 

града Београда за 2015.г.ПУ ''Чика Јова Змај'' је добила 628 запослених.Овом броју 

треба додати број запослених за које је конкурс био у току -649. 

 

 На основу потреба одобравала сам наменско коришћење финансијских средстава у 

сарадњи са Управним одбором.У циљу побиљшања материјално-техничких и 

просторних услова.У предходном периоду урађене су ЈН којима је обезбеђено редовно 

функционисање рада Установе.Поред тога набављен  је намештај за објекте Наша 

деца, Брезе, Чика Андра2 , јасле 1001 радост. Набавка дидактичког материјала и 

играчака за све објекте.Такође у поступку је још једна ЈН дидактичког 

материјала.Набавка посуђа које недостаје у објектима.Набавка постељине, тепиха, 

пластичних боксова за рад у кухињама и вешерају као и замена посуда у којима стоје 

играчке у васпитним собама.Набавка стручне литературе за васпитаче,фотокопир 

апарата,рачунара и лап топова,видео бимова и рефлектора, набавка антиклизних трака 

и постављање истих.ЈН опреме за санитарне просторије у објектима.Набавка и 

постављање роло завеса у објекту Љоља и 1001 радост.ЈН пројектне документације као 

и ЈН на уређењу дворишта ПУ ''Чика Јова Змај'' – Брезе,Наша деца, део дворишта 

Пинокио.Набављене су плоче од млевене рециклиране гуме за терасу у објекту 

Брезе,јасле Дизниленд и двориште Пинокио.Замењена је столарија на објектима Петар 

Пан,Жикица Јовановић Шпанац, др Ненад Парента.Радови на инвестиционом 

одржавању крова на објекту Сестре Букумировић,замена лимених елемената на 

објекту Чика Андра 2.Урађена је ЈН  моторног возила(минибуса) за превоз деце.ЈН 

апарата за потребе централне кухиње,приручне и вешераја започета 2014.г. Због 

промене функционисања, било је чекање Закључака  за спровођење појединих 

поступака ЈН. 

 Организованим акцијама у сарадњи са локалном заједницом и родитељима уређено је 

двориште објекта Невен и окречена фасада објекта.Уређено је двориште Сестре 

Букумировић.У сарадњи са организацијом Канцеларија за младе и сарадњу са 

удружењима, донацијом Лореала окречена је фасада објеката Чика Андра1 и Чика 

Андра2 као и уређење дворишта. 
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 У свим сегментима рада, континуирано сам се стручно усавршавала кроз праћење 

актуелне литературе и учешће на семинарима у области правних и економских 

прописа у васпитно-образовној делатности, руковођења и менаџмента, увођења 

стандарда у делатности. 

  

 

 ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ 

Лидија Хутовић 


