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ЛИЧНА КАРТА ПРЕДШКПЛСКЕ УСТАНПВЕ 
 

Седищте Предщкплске устанпве ,,Чика Јпва Змај“ налази се у улици 
Саве Шуманпвића 1, на теритприји ппщтине Впждпвац у Бепграду.  

Институципналнп збриоаваое деце на теритприји ппщтине 
Впждпвац ппшелп је 1944. гпдине. Према ппдацима кпјима распплажемп, у 
тп време ппмиоу се три пбјекта у кпјима је бправилп 210-прп деце. За 
прптеклих 68 гпдина из та три пбјекта развила се данащоа Устанпва са 27 
пбјеката кпја спада у ред већих у Бепграду. Данас у нащим вртићима, 
јаслицама и другим пблицима рада бправи вище пд 4353 деце. Тада је 
билп 35-прп заппслених, а данас ту Устанпви ради прекп 698 сталнп 
заппслених кпји брину п васпитаоу, пбразпваоу, здрављу, исхрани и 
безбеднпсти деце.  

Свпје прпграмске активнпсти Устанпва развија у складу са Опщтим 
пснпвама предщкплскпг прпграма кпји је структуиран у три целине:  

* прпграм неге и васпитаоа деце узраста пд 6 месеци дп 3 гпдине;  

* предщкплски прпграм деце узраста пд 3 гпдине дп укљушиваоа у 
прпграм припреме за щкплу – МОДЕЛ А; 

* припремни предщкплски прпграм у гпдини пре ппласка у щкплу – 
МОДЕЛ А. 

 
 Предщкплски прпграм Устанпве реализује се у 27 пбјеката: 
- 17 наменски грађених, 
- 10 је адаптиранп –- прилагпђени су за бправак деце. 

Од укупнпг брпја пбјеката:  
- кпмбинпваних је 12 (деца јасленпг и вртићкпг узраста); 
- јаслица је 4 (деца узраста пд 1 дп 3 гпдине); 
- вртића је 11 вртића (деца пд 3 дп 6 гпдина). 
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ПБЛИЦИ РАДА  
 

У Предщкплскпј устанпви ,,Чика Јпва Змај“ пбухваћени су следећи 
васпитнп-пбразпвнпг рада: 

• целпдневни  бправак:  
* Прпграм неге и васпитаоа деце узраста пд 6 месеци дп 3 гпдине  
* Предщкплски прпграм деце узраста пд 3 гпдине дп укљушиваоа у 

прпграм припреме за щкплу – МОДЕЛ А  
* Припремни предщкплски прпграм у гпдини пре ппласка у щкплу – 

МОДЕЛ А  

Деца са ппсебним пптребама  
• пплудневни васпитнп-пбразпвни рад – са децпм хпспитализпванпм 
на Институту за пртппедскп- хирурщке бплести ,,Баоица“  
• шетвпрпшаспвни бправак –припремни прпграм за децу у гпдини пре 
ппласка у щкплу. Овај пблик рада реализује се у вртићима Устанпве и 
у 18 пснпвних щкпла у близини вртића 
• зимпваое и летпваое деце – сваке гпдине деци (старијпј пд 4 
гпдине) из вртића пмпгућава се рекреативни бправак на планинама 
и баоама у летоем и зимскпм перипду 
• дппунски-специјализпвани прпграми планирају се за сваку радну 
гпдину.  

Кап ппсебан пблик ппвремених прпграма прганизују се ппзприщне 
представе за децу, кап и ппсете ппзприщтима и ппсете културним 
институцијама. 
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РЕСУРСИ СРЕДИНЕ 
 
 

Предщкплска устанпва распплаже знашајним ресурсима средине у 
кпјпј се налази. У те ресурсе убрајају се:  

*  Министарствп прпсвете и науке, Министарствп здравља, 
Секретаријат за пбразпваое и дешју защтиту  

* Град, Опщтина, МЗ; ПУ редпвнп ушествује у културним, сппртским и 
другим манифестацијама кпје се прганизују на свим нивпима  

*  Дпм здравља Впждпвац  

* Црвени крст Впждпвца, МУП Впждпвац (трајни пблик сарадое за 
безбеднпст деце), Центар за културу и сппрт ,,Шумице“ 
(манифестације: струшна усаврщаваоа заппслених, заврщне 
приредбе и васпитнп-пбразпвна већа) 

*  Библиптеке – ушлаоеое деце пд 4 дп 7 гпдина 

* Оснпвне щкпле,,Карађпрђе“, ,,Змај Јпва Јпванпвић“, ,,Филип 
Филиппвић“, ,,Впјвпда Путник“, ,,Васа Чарапић“, ,,Вук 
Карачић“,„Бпра Станкпвић“, „Ђура Данишић“, „Бранислав Нущић“, 
„Јајинци“ у кпјима се пдвија припремни предщкплски прпграм 

* Градски центар за спцијални рад – пдељеое Впждпвац  

* Друге предщкплске устанпве са кпјима ппстпје разнпврсни пблици 
сарадое  

 дпнатпри: фирме, рпдитељи...  
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НАШЕ СНАГЕ 
 
 

* Велики прпценат пбухваћенпсти деце с пбзирпм на разуђенпст пбјеката 
на теритприји ппщтине Впждпвац  

* Прпфесипналнпст заппслених   

* Присутна мптивација васпитнпг пспбља за рад и лишнп струшнп 
усаврщаваое и напредпваое у струци  

* Адекватни прпграми васпитнп-пбразпвнпг рада и оихпва реализација 

*  Планираое, прганизација  и реализација специјализпваних пблика рада 
са децпм у Устанпви 

* Акципнп истраживаое – ,,Петар Пан“, ,,Жикица Јпванпвић“, „Чика Јпва 
Змај 2“, „Сестре Букумирпвић“ 

*  Дешји вртић кап креативни центар – вртић „Бисери“, oтвпрени 
Мпнтеспри прпграм у вртићу „Пинпкип“, прпјекат Библиптека играшака  у 
јаслицама „Дешја радпст“, Екп-щкпла у вртићу „1001 радпст“ 

* Режим дана и ритам активнпсти у функцији пптреба деце и рпдитеља  

* Дпбра  атмпсфера и стимулативна средина за психпфизишки развпј деце 
у пбјектима Устанпве 

* Дпбри међуљудски пднпси и ппзитивна атмпсфера у кплективима  

захваљујући дпбрпм рукпвпђеоу 

* Присуствп ппдстицајних и стимулативних активнпсти у циљу развпја и 
напредпваоа деце и оихпве спцијализације  

* Примена акципних планпва у реализацији васпитнп-пбразпвнпг рада 

* Сарадоа са рпдитељима крпз размену инфпрмација, укљушиваое 
рпдитеља у живпт и рад вртића: радипнице, хуманитарне, сппртске и 
културне манифестације, саветпвалищте за рпдитеље, сајт устанпве 
(www.cikajovazmaj.rs) 

* Брига и предузимаое пдгпварајућих мера и активнпсти у циљу 
безбеднпсти деце 

http://www.cikajovazmaj.rs/
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* Квалитетна ппнуда прпграма и услуга кпја укљушује: дппунске пблике 
рада   са децпм, прганизпванп летпваое и зимпваое деце 

* Санитарнп-хигијенски услпви у пбјектима Устанпве на виспкпм нивпу  

* Адекватна превентивнп-здравствена защтита 

* Адекватна и разнпврсна исхрана деце  

* Инклузија деце са сметоама у развпју у све пблике рада Устанпве  

* Остварена дпбра сарадоа са медијским кућама  

* Велика ппврщина и уређенпст ппјединих двприщта пбјеката  

* Обухват деце на дужем бплнишкпм лешеоу у Институту за пртппедскп-
хирурщке бплести „Баоица“ (бплнишке групе) 

* Развијена сарадоа Устанпве са  пснпвним щкплама на теритприји 
Опщтине Впждпвац  

* Сарадоа са лпкалнпм и щирпм друщтвенпм срединпм 

* Санација пбјеката пп припритету 
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 НАШЕ СЛАБПСТИ 
 

* Грађевински капацитет није у складу са брпјем уписане деце 

* Недпстатак прпстпрнпг капацитета 

* Одступаое пд прпписаних закпнских нпрматива у ппгледу брпја уписане 
деце у васпитним групама 

* Ппвремене неусклађенпсти режима дана и ритма живљеоа са 
пптребама деце и рпдитеља у ппјединим пбјектима у кпјима деца бправе 
дп 18 шаспва 

* Адаптација нпвпуписане деце у летоем перипду, кап и прелазак деце из 
јасала у вртић 

* Недпвпљан брпј сала за физишкп васпитаое 

* Недпвпљнп безбедна и уређена двприщта ппјединих пбјеката  

* Разнпврснпст и кплишина дидактишких средстава није у складу са 
реалним пптребама васпитнп-пбразпвнпг рада у Устанпви 

* Недпвпљнп кпнзистентна „пплитика“ заппщљаваоа приправника, кпја би 
требалп да буде вище усмерена на унапређиваое кадрпвских ресурса (у 
смислу диференцираоа квалитета)  

* Ппвремене тещкпће и неразумеваоа у тпку прпцеса инклузије деце са 
сметоама у развпју (нефункципнисаое Интерреспрне кпмисије на нивпу 
ппщтине Впждпвац и др.) 

* Већа прпграмска диверсификација и транспарентнпст у имплементацији 
специјализпваних пблика рада у Устанпви 

* Ппвремена пптреба за већим степенпм прганизпванпсти, 
правпвременпсти, принципијелнпсти и дпследнпсти у пствариваоу неких 
редпвних задатака Устанпве 

* Статус вртића у лпкалнпј заједници  
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МИСИЈА  
 

Мисија наще Предщкплске устанпве је ствараое и негпваое ппдстицајних 
услпва за целпвит психпфизишки развпј деце крпз тимски рад заппслених у 
нащпј Устанпви и негпваое партнерских пднпса са рпдитељима. 
 
 

ВИЗИЈА 
 

Настпјаћемп да нащи вртићи буду места безбрижнпг и срећнпг детиоства, 
пдрастаоа и напредпваоа деце, кап и струшнпг и прпфесипналнпг рада 
заппслених. 
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РАЗВПЈНИ ПРИПРИТЕТИ  
 

На пснпву анализе ппдатака дпбијених тпкпм децембра 2012. гпдине пд 
стране заппслених, рпдитеља и представника лпкалне заједнице, пбласти 
припритета су:  
 

 ПРПГРАМ 
 

     - Развијати прпграме вртића на пснпву акципних планпва 
 

 ВАСПИТНП-ПБРАЗПВНИ РАД 

  Унапређиваое средине за ушеое и развпј деце 

- Примена кппперативних игара и активнпсти, усппстављаое и 

негпваое спцијалне атмпсфере крпз кпју се у пдгпварајућим 

интеракцијама међу децпм (међуспбна ппдрщка, ппмпћ, емпатија, 

прихватаое других, кпнструктивнп рещаваое прпблема и 

кпнфликата) пстварује и развија  групна кпхезија и квалитет 

заједнищтва 

- Тежити ка усппстављаоу свакпдневнпг физишкпг васпитаоа кпје би 

задпвпљилп дешју пптребу за кретаоем и пстварилп ппдстицајне и 

превентивне развпјне ефекте. 

 

 ДЕЧЈИ РАЗВПЈ И НАПРЕДПВАОЕ 

- Унапредити прпцес ппсматраоа, праћеоа и евидентираоа дешјег 
развпја  и напредпваоа у свим пбластима развпја 

  - Ппвећати брпј пблика рада са децпм 

 ППДРШКА ДЕЦИ И ППРПДИЦИ  

      - Унапредити сарадоу са ппрпдицпм 

      - Увпђеое нпвих прпграма и услуга 

- Усклађиваое ритма живљеоа у предщкплскпј устанпви са 

пптребама  рпдитеља  

      - Организпванп ушещће рпдитеља у живпту и раду вртића 
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 ЕТПС 

- Унапређеое сарадое са лпкалнпм срединпм 

- Негпваое и унапређиваое прпфесипналнпг пднпса међу 

заппсленима  

 

 РЕСУРСИ  

- Уређеое двприщта вртића  

-  Уређеое пбјеката пп припритету 

- Адекватна набавка дидактишких средстава 

 

 РУКПВПЂЕОЕ, ПРГАНИЗАЦИЈА И ПБЕЗБЕЂИВАОЕ 
КВАЛИТЕТА  

- Инфпрмисанпст свих заппслених п актуелним питаоима рада у свим 

телима  

- Ппбпљщати сппспбнпст и вещтине рукпвпђеоа 
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РАЗВПЈНИ ЦИЉЕВИ  
 
 

ПБЛАСТ:  ПРПГРАМ 
  

Развојни циљ:  
- Развијати прпграме вртића на пснпву акципних планпва 

 

Задатак Носиоци активности Период реализације 

израда акципних 
планпва у складу са 
планпм и 
прпфесипналним 
интереспваоима и 
пптребама деце и 
рпдитеља 

васпиташи, медицинске 
сестре-васпиташи, 
рукпвпдилац Актива, 
струшни сарадници и 
сарадници 

тпкпм радне гпдине 

 

Критеријуми успеха: нивп пстваренпсти  
Инструменти – састанци са рукпвпдипцима Актива, евалуаципне листе 
Динамика: тпкпм радне гпдине 
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ПБЛАСТ: ВАСПИТНП-ПБРАЗПВНИ РАД 

Развојни циљ:  

-  Унапређиваое средине за ушеое и развпј деце 

Задатак Носиоци активности Период реализације 

псмищљаваое,  
пплемеоиваое, 
структурираое  средине 
за ушеое и развпј 
 

директпр ПУ, 
ппмпћник директпра, 
струшни сарадници и 
сарадници, васпиташи 
и медицинске сестре 
–- васпиташи, 

кпнтинуиранп тпкпм 
целе радне гпдине 

Критеријуми успеха: квалитет реализације васпитнп-пбразпвнпг  рада 

Инструменти: сампвреднпваое 

Динамика: кпнтинуиранп тпкпм целе радне гпдине 

 

Развојни циљ : 

- Примена кппперативних игара и активнпсти, усппстављаое и 

негпваое спцијалне атмпсфере крпз кпју се у пдгпварајућим 

интеракцијама међу децпм (међуспбна ппдрщка, ппмпћ, емпатија, 

прихватаое других, кпнструктивнп рещаваое прпблема и 

кпнфликата) пстварује и развија групна кпхезија и квалитет 

заједнищтва. 

 

Задатак Носиоци активности Период реализације 

пбука васпиташа у ппгледу 
кппперативних активнпсти и 
оихпве примене 

васпиташи, струшни 
сарадници и 
сарадници 

кпнтинуиранп тпкпм 
целе радне гпдине 

 

Критеријуми успеха: нивп спцијалне зрелпсти деце 

Инструменти: евалуација 

Динамика: кпнтинуиранп тпкпм целе радне гпдине 
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Развојни циљ: 

- Тежити ка усппстављаоу свакпдневнпг физишкпг васпитаоа кпје би 

задпвпљилп дешју пптребу за кретаоем и пстварилп ппдстицајне и 

превентивне развпјне ефекте. 

Задатак Носиоци активности Период 
реализације 

усппстављаое ритма 
свакпдневнпг 
физишкпг вежбаоа 
 
 

Васпиташи, медицинске 
сестре, струшни сарадник 
за физишкп васпитаое и 
други струшни сарадници 
кап и сестре на превентиви 

 

кпнтинуиранп 
тпкпм целе 

радне гпдине 

 усппстављати  ритам 
„свакпдневнпг“ 
бправка деце на 
птвпренпм 
прпстпру(у двприщту 
вртића)  

 

Васпиташи, медицинске 
сестре, струшни сарадник 
за физишкп васпитаое и 
струшни сарадници за 
унапређеое превентивне 
здравствене защтите, кап и 
сестре на превентиви 

 

кпнтинуиранп 
тпкпм целе 

радне гпдине 

 

Критеријуми успеха: ппдизаое снаге (кпндиције), стабилнпсти и 

птппрнпсти дешјег прганизма (маое пбпљеваое деце и лакщи клинишки 

тпк бплести) 

Инструменти: дпкументација сестре на превентиви 

Динамика: кпнтинуиранп тпкпм целе радне гпдине 
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ПБЛАСТ:  ДЕЧЈИ РАЗВПЈ И НАПРЕДПВАОЕ 

Развојни циљ: 

 - Унапредити прпцес ппсматраоа, праћеоа и евидентираоа дешјег развпја 

и напредпваоа у свим пбластима 

Задатак Носиоци активности Период реализације 

примеоивати 
адекватне 
инструменте и технике 
ппсматраоа 

 

струшни сарадници, 
васпиташи и медицинске 
сестре-васпиташи 

 

тпкпм радне гпдине, 
сви пбјекти 

евалуација прпцеса 
праћеоа и 
ппсматраоа дешјег 
развпја и 
напредпваоа 

 

струшни сарадници, 
васпиташи и медицинске 
сестре- васпиташи 

 

тпкпм радне гпдине, 
сви пбјекти 

примена ппртфплија 
кап дпкумента п 
дешјем развпју и 
напредпваоу 

 

струшни сарадници, 
васпиташи и медицинске 
сестре- васпиташи 

 

тпкпм радне гпдине, 
сви пбјекти 

 

Критеријуми успеха:  

- пбушенпст струшних сарадника, васпиташа и мед. сестара-васпиташа 

Инструменти: увид у дпкументацију васпиташа, мед. сестара и струшних 

сарадника и сарадника  

Динамика: тпкпм радне гпдине, сви пбјекти 
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Развојни циљ: ппвећати брпј пблика рада са децпм  

Задатак Носиоци активности Период реализације 

едукпвати васпиташе и 
мед. сестре-васпиташе 
на пснпву 
интереспваоа за 
разнпврсне пблике 
рада (ликпвнп, 
музика, драма и 
гпвпрнп-језишки, 
истраживашки, 
луткарски радитд.) 

 

васпиташи, 
медицинске сестре 
васпиташи, струшни 

сарадници и 
сарадници 

кпнтинуиранп тпкпм 
радне гпдине –сви 

пбјекти 

 

Критеријуми успеха: фпрмираое радних група  

Инструменти: увид у дпкументацију 

Динамика: кпнтинуиранп тпкпм радне гпдине 
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ПБЛАСТ: ППДРШКА ДЕЦИ И ППРПДИЦИ 

Развојни циљ: Унапредити сарадоу са ппрпдицпм 

Задатак Носиоци активности Период реализације 

унапредити 
инфпрмативни пблик 
сарадое  

директпр, струшни 
сарадници и 

сарадници, васпиташи, 
мед. сестре- васпиташи 

и рпдитељи 

кпнтинуиранп тпкпм 
радне гпдине 

естетски и 
функципналнп 
упблишити панпе за 
рпдитеље 

рукпвпдилац пбјекта, 
рукпвпдилац актива и 
струшни сарадници и 

сарадници, васпиташи, 
мед. сестре- васпиташи 

и рпдитељи 

кпнтинуиранп тпкпм 
радне гпдине 

креирати интерактивне 
панпе 

рукпвпдилац пбјекта, 
рукпвпдилац актива и 
струшни сарадници и 

сарадници, васпиташи, 
мед. сестре васпиташи 

и рпдитељи 

кпнтинуиранп тпкпм 
радне гпдине 

прганизпвати дане 
птвпрених врата и 
саветпвалищте за 
рпдитеље 

рукпвпдилац пбјекта, 
рукпвпдилац актива и 
струшни сарадници и 

сарадници, васпиташи, 
мед. сестре васпиташи 

и рпдитељи 

кпнтинуиранп тпкпм 
радне гпдине 

евалуација 
инфпрмативнпг пблика 
сарадое са ппрпдицпм 

директпр, струшни 
сарадници и сарадници 
Рукпвпдипци  пбјеката, 

рукпвпдипци  актива 

на крају радне гпдине 

 

Критеријуми успеха – ппвећанп  ушещћа рпдитеља и бпља инфпрмисанпст  

Инструменти: увид у дпкументацију 

Динамика: трпмесешнп, у тпку сваке гпдине 

Развојни циљ: Увпђеое нпвих прпграма и услуга 
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Задатак Носиоци активности Период реализације 

анкетираое рпдитеља 
за кпнкретне прпграме  

струшна служба 
васпиташи 

мед. сестре- васпиташи 
рпдитељи 

једнпм тпкпм радне 
гпдине 

анализа ппдатака из 
анкете и укљушиваое 

струшне службе у 
реализацију 

струшна служба 
васпиташи 

мед. сестре - васпиташи 
рпдитељи 

једнпм тпкпм радне 
гпдине 

 

Критеријуми успеха: заинтереспванпст рпдитеља на пснпву увида у анкету 

Инструменти: увид у дпкументацију 

Динамика: једнпм тпкпм радне гпдине 
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Развојни циљ: Усклађиваое ритма живљеоа у предщкплскпј устанпви са 

пптребама рпдитеља 

Задатак Носиоци активности Период реализације 

перипдишнп 
прикупљаое ппдатака 
пд рпдитеља везаних 
за ритам рада вртића 

директпр, струшни 
сарадници и 

сарадници, васпиташи, 
мед. сестре- васпиташи 

кпнтинуиранп 2013-
2018. 

сви пбјекти 
 

Критеријуми успеха: 75 % ппзитивнп изјащоених пд брпја анкетираних 

рпдитеља 

Инструменти: анкета 

Носиоци: Директпр, струшна служба,рукпвпдипци пбјеката, васпиташи, 

мед. сестре- васпиташи 

Динамика : пп пптреби  

Развојни циљ: Организпванп ушещће рпдитеља у живпту и раду вртића  

Задатак Носиоци активности Период реализације 

прганизпваое 
актуелних акција и 
радипница за 
рпдитеље 

васпиташи 
мед. сестре- васпиташи, 

струшни сарадници и 
сарадници, 
рпдитељи 

кпнтинуиранп 2013-
2018. 

сви пбјекти 
 

 

Критеријуми успеха: ппвећанп ушещће рпдитеља у пднпсу на претхпдну 

гпдину 

Инструменти: мптивисаое рпдитеља крпз указиваое на знашај ушещћа у 

акцијама и радипницама 

Динамика: Кпнтинуиранп 
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ПБЛАСТ: ЕТПС  
 

Развојни циљ: Унапређеое сарадое са лпкалнпм заједницпм 

Задатак Носиоци активности Период реализације 

интензивирати сарадоу 
са институцијама у 
неппсреднпм 
пкружеоу 

радна група тпкпм гпдине 

евалуација сарадое са 
лпкалнпм срединпм  

радна група на крају радне гпдине 

 

Критеријуми успеха: усппстављена и прпдубљена квантитативна и 

квалитетна сарадоа са бар једнпм устанпвпм гпдищое из лпкалне 

заједнице 

Инструменти: увид у дпкументацију Устанпве 

Динамика: тпкпм  радне гпдине 

 

Развојни циљ: Негпваое и унапређиваое прпфесипналнпг пднпса међу 

заппсленима  

 Задатак  Носиоци активности Период реализације 

едукација васпитнпг 
пспбља крпз семинаре 

предаваши 
акредитпваних 
семинара 

тпкпм гпдине 

ппремаое и 
умрежаваое пбјеката 

директпр  тпкпм гпдине 

негпваое тимскпг рада сви заппслени у 
Устанпви 

кпнтинуиранп тпкпм 
гпдине 

 
Критеријуми успеха: прпценат умреженпсти пбјеката, брпј реализпваних 
семинара, анкета  
Инструменти: дпкументација Устанпве 

Динамика: тпкпм радне гпдине 
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ПБЛАСТ:  РЕСУРСИ  
Развојни циљ: уређеое двприщта вртића  

Задатак Носиоци активности Период реализације 

безбеднпст 
двприщта  

директпр, архитекта Устанпве, 
струшни сарадник за физишкп 
васпитаое, сарадници за 
превентивну здравствену 
защтиту, рукпвпдипци пбјеката 

тпкпм 2013. гпд. 

псмищљаваое 
двприщта, 
адекватне 
апликације и 
расппред 
ппжељних 
садржаја 

  

 

Критеријуми успеха: већи брпј уређених двприщта са прпјектнпм 

дпкументацијпм 

Инструменти: инвестиције Осниваша, дпнације, сарадоа са Градским 

зеленилпм, акције са рпдитељима и др. 

Динамика: први задатак  је у тпку реализације, други кад се стекну услпви 

 

Развојни циљ: уређеое пбјеката пп припритету 

Задатак Носиоци активности Период реализације 

санација пбјекта 
„Цицибан“ 

директпр, струшни тим 
ван Устанпве, технишка 

служба, архитекта 

2013- 2014. гпд. 

увид и пдређиваое 
припритета за 
пдржаваое пбјеката 

директпр, струшни тим 
ван Устанпве,  технишка 

служба, архитекта 

кпнтинуиранп 

 

Критеријуми успеха: Оптималнп функципнисаое пбјеката 

Инструменти: инвестиције, птклаоаое недпстатака сппственим ресурсима 

Динамика: тпкпм гпдине 
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Развојни циљ: адекватна набавка дидактишких средстава 

Задатак Носиоци активности Период реализације 

снимаое  пптреба на 
нивпу пбјеката 

рукпвпдипци пбјеката у складу са закпнпм 

 

Критеријуми успеха: Укпликп се на пснпву снимљених пптреба на нивпу 

пбјеката пбезбеде  дидактишка средства у складу са финансијским 

нпрмативпм  

Инструменти: увид у дпкументацију п кпнтинуиранпј набавци  

дидактишких средстава у складу са закпнпм 

Динамика: кпнтинуиранп 
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Развојни циљ: инфпрмисанпст свих заппслених п актуелним питаоима 

рада у свим телима  

Задатак Носиоци активности Период реализације 

прганизација и 
кппрдинација рада у 
Устанпви 

Директпр тпкпм гпдине 

фпрмираое тимпва пп 
разним задацима  

Директпр, струшни 
сарадници и 

рукпвпдипци пбјеката 

тпкпм гпдине 

пбавещтаваое свих 
заппслених 

Директпр, Секретар 
Устанпве, секретарица 

директпра 

тпкпм гпдине 

ппдизаое 
мптивисанпсти свих 
структура заппслених  у 
смислу 
инфпрмисанпсти  
везанп за дпбрп 
пдвијаое прпцеса рада 

Директпр и радна група тпкпм гпдине 

 

Критеријуми успеха: укпликп је устанпвљенп да је 80% заппслених 

инфпрмисанп п битним активнпстима свих тела у Устанпви 

Инструменти: кплегијуми, састанци на нивпу пбјеката, састанци струшне 

службе са директпрпм, записници са састанака 

Динамика: кпнтинуиранп 
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Развојни циљ: ппбпљщати сппспбнпст и вещтине рукпвпђеоа 

Задатак Носиоци активности Период реализације 

едукпваое 
рукпвпдећег кадра 
пдгпварајућим 
семинарима 

Министарствп прпсвете тпкпм гпдине 

 
Критеријуми успеха: Укпликп 60 % заппслених примећује ппзитивне 
прпмене 
Инструменти: извещтаји Министарства прпсвете п вреднпваоу 
рукпвпђеоа  
Динамика: перипдишнп 
 


