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1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О УСТАНОВИ 

Подаци о оснивању установе: 
 
 

ЈУ Дјечији вртић “Наша радост“, Прњавор основана је рјешењем СО-е Прњавор број 03/1-002-3/73 од 
02.10.1973.године, и Одлуком о оснивању број 01-022-126/16 од 05.07.2016.године. Сједиште Установе је улица 
Карађорђева број 1. Капацитет постојећег објекта су три васпитно-образовне групе. Корисна површина затвореног 
простора износи 386 м2, тераса 156 м2, двориште са реквизитима 2.253 м2. Укупна површина земљишта износи 2869 м2.  
Од 01.10.2014.године почела је са радом Организациона јединица у Доњој Илови са двије радне собе и свим помоћним 
просторијама са укупном површином од 226 м2  као и двориштем са површином 2.774 м2.  Укупна површина земњишта 
износи 3.000 м2.  
26.09.2017.године завршена је доградња постојећег објекта у Карађорђевој улици број 1, укупне корисне површине 307 
м2 , од тога је 270 м2  затвореног простора, 31 м2 терасе и 6 м2 наткривени улаз. У дограђеном дијелу објекта борави три 
васпитне групе. 
 
 
Подаци о називу установе:  
Јавна установа Дјечији вртић “Наша радост“, улица Карађорђева број 1, 78 430 Прњавор  
 
Предшколски програми по којима установа ради:  
 
Установа ради по програму  предшколског васпитања и образовања прописан од стране Министарства просвјете и 
културе Републике Српске. 
 
Акти донесени на нивоу установе: 

1. Статут ЈУ Дјечији вртић  “Наша радост“, Прњавор; 
2. Правилник о раду; 
3. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста; 
4. Правилник о пријему дјеце; 
5. Правилник о јавним набавкама; 
6. Правилник о поступку директног споразума у ЈУ ДВ  “Наша радост“, Прњавор; 
7. Правилник о интерним контролним поступцима у ЈУ ДВ  “Наша радост“, Прњавор; 
8. Правилник о раду Управног одбора; 
9. Правилник о раду Савјета родитеља; 
10. Правилник о раду Стручног вијећа; 
11. Правилник о начину кориштења и чувања печата Установе; 
12. Правилник о заштити од пожара. 

 
Подаци о организационим јединицама које се налазе у саставу установе (назив, година оснивања): 
 
Од 01. октобра 2014.године у склопу ЈУ Дјечијег вртића “Наша радост“ Прњавор је Организациона јединица у Доњој 
Илови капацитета 60 дјеце вртићког узраста. 
 
 
 
 
Осврт на стање у предшколском васпитању и образовању на подручју општине (постоји ли акциони/ развојни план?): 
 

Капацитет Установе са надограђеним објектом је до 200 дјеце. У старом дијелу вртића бројимо три васпитне групе, 
новодограђени дио који је од почео са радом у мјесецу октобру 2017.године броји  такође три групе, старију јасличку 
групу и двије мјешовите васпитне групе, старију и млађу.  У Установи тренутно борави око 212 дјеце распоређених у 
шест васпитних група у централном вртићу и двије васпитне групе у Организационој јединици Доња Илова.  
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1.1.ОСВРТ НА ПРОШЛОГОДИШЊИ РАД УСТАНОВЕ (ПРЕТХОДНА РАДНА ГОДИНА) 
 

Све планиране активности у радној 2019/20. години успјешно су реализоване по Програму предшколског 
васпитања и образовања до мјесеца марта 2020. године када је прекинут са реализацијом васпитно-овразовни рад због 
појаве пандемије COVID-19 вируса. Наставак са реализовањем васпитно-образовног рада почело је од мјесеца јуна 
2020. године по препорученим мјерама од стране Института за јавно здравство Републике Српске. Програм рада је 
био прилагођен индивидуалним потребама и могућностима дјеце те смо васпитно-образовне активности усмјерили на 
развој цјеловите личности. Све планиране активности су прилагођене по узрасним групама и њиховим 
специфичностима поштујући свако дијете индивидуално. У току радне 2019/20. године посветили смо се 
осмишљавању дидактичко подстицајног и педагошко стимулативног окружења за дјецу. Просторије у којима бораве 
дјеца осмислили смо као мјесто које ће подстицати дјецу да активно учествују у свим активностима те да просторије 
дјелује стимулативно на све аспекте дјечијег развоја поштујући интересовања, способности и могућности дјеце. 
Такође, вањски дио вртића смо осмислили тако да смо двориште обогатили са новим реквизитима као и различитим 
полигонима који подстичу дјецу на спорт, бављење спортом, развијање љубави према спортским активностима и 
боравку на отвореном. Васпитачи су осмислили нове реквизите који су сами конструисали те израдили за игру и 
боравак дјеце на отвореном а који стимулативно дјелују на дјечији развој. 

 
У марту мјесецу планирана је реализација Програма припреме дјеце у години пред полазак у школу. Дана 

02.03.2020. године Програм је почео са реализацијом. Програмом је обухваћено укупно 63 дјеце. Дјеца су била 
распоређена у три васпитне групе по 21.  На сваку васпитну групу распоређени су по један васпитач, односно у двије 
групе по један васпитач предшколске дјеце и један педагог. Од Министарства просвјете и културе Републике Српске 
добили смо сагласност те је овај програм почео са реализацијом. Међутим, дана 11.03.2020. године Програм 
припреме дјеце пред полазак у школу обустављен је од стране Министарства просвјете и културе Републике Српске 
због појаве пандемије COVID-19 вируса. 

У 2019/20. години рад се заснивао на свакодневној процјени потреба и могућности дјеце те су се све активности 
прилагођавале дјетету као индивидуи. Васпитно-образовни радници радили су на осмишљавању нових игара и 
играчака које прате рани раст и развој дјеце те подстицање ка развоју цјеловите личности. Све активности у раду са 
дјецом пажљиво су биране те су се прилагођавале специфичности узрасне групе. Активности су биране на основу 
евалуације рада те процјени васпитача о квалитету примјене истих у раду са дјецом. 

 
Као једну од важнијих ставки за правилан раст и развој дјеце истичемо правилну и здраву исхрани код дјеце 

предшколског узраста. Посебна пажња посветила се квалитету остваривања његе, оброка, здравствене и социјалне 
заштите дјеце у нашој установи. У нашој установи све оброке припремамо према дозвољеним нутритивним 
вриједностима и стандардима који произилазе из Правилника о условима и начину остваривања исхране, његе, 
превентивно-здравствене и социјалне заштите дјеце у предшколској установи. За вријеме обиљежавања 
манифестација, приредби и важнијих датума у установи се доноси воће или посебна индустријска припремљена и 
упакована храна при чему се води рачуна о нутритивним вриједностима производа. Као предшколска установа на 
прво мјесто стављамо здравље, развијање здравих навика код дјеце предшколског узраста те подстицање дјеце на 
здрав однос према храни. Ове радне године са дјецом смо посадили зачинско биље, поврће и јагоде у нашем 
дворишту а самим тим код дјеце смо развијали осјећај за бригу, праћење раста и развоја биљака као и убирање 
плодова и њихову дегустацију. 

 
Са родитељима је остварена успјешна сарадња кроз учествовање у животу и раду у установи на више начина. 

Родитељи су равноправно учествовали у свим одлукама на нивоу установе кроз Савјете родитеља и родитељске 
састанке. Такође, са родитељима је остварена успјешна сарадња кроз различите креативне радионице, приредбе, 
манифестације од који се посебно истиче “Кестенијада“ гдје родитељи имају прилику да се упознају са свим 
малишанима, родитељима и запосленима у установи. У току радне 2019/20. године родитељи су учествовали у више 
анкета гдје су имали прилику да прикажу на који начин проводе своје слободно вријеме са дјецом код куће те да 
установа савјетодавно и кроз примјере добре праксе понуди родитељима адекватан садржај за испуњавање 
квалитетног проведеног времена родитеља и дјеце. 

Посебну пажњу посветили смо физичкој активности и боравку дјеце на отвореном. Малишани су и ове године 
учествовали на манифестацијама које промовишу здрав живот, развој и спорт. И ове радне године узели смо учешће у 
“Малој олимпијади“ у Дервенти која је и ове године окупила малишане предшколског узраста из више градова 
Републике Српске. На овој манифестацији освојили смо прво мјесто. У току ове године узели смо учешће у свим 
манифестацијама које су организоване у нашој локалној заједници, обиљежили смо важније датуме те смо са 
старијим васпитним групама реализовали разне посјете у различитим институцијама наше општине.  

 
Учешћем на различитим манифестацијама промовисали смо важност предшколског васпитања и образовања. 

Наша установа на прво мјесто ставила је квалитет услуга које пружа те смо кроз уређење, усавршавање, припрему и 
организацију подигли на виши ниво рад саме установе те учинили мјесто бољим и квалитетнијим за раст, развој, 
васпитање и образовање предшколске дјеце. 
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1.2. ЧЕМУ ЋЕ СЕ ПОСВЕТИТИ ПАЖЊА У НАРЕДНОЈ РАДНОЈ ГОДИНИ 
 

 
У наредној радној 2020/21. години радит ћемо на промоцији и развијању свијести о важности предшколског 

васпитања и образовања те да свако дијете има право на предшколско васпитање и образовање које представља темељ у 
развоју сваке индивидуе. Посветит ћемо се анализи и евалуацији сопственог рада те примјени нових метода и техника у 
раду са дјецом предшколског узраста. Истицат ћемо важност предшколског васпитања и образовања који представља 
темељ здравог развоја свих аспеката дјечије личности те поштујући дијете као индивидуу са свим његовим 
способностима, могућностима и интересовањима.  

 
У 2020/21. години планирамо подстицати васпитно-образовне раднике на осмишљавање и израду различитих 

дидактичких играчака и помагала који ће се користити у раду са дјецом а која су намјењена дјеци и воде ка подстицању 
њиховог развоја. У плану је набавка стручне литературе како би радили на усавршавању и примјени нових достигнућа у 
предшколском васпитању и образовању. Такође, и ове радне године радит ћемо на самопроцјени, односно на 
самоевалуацији сопственог рада те анализи и примјени примјера добре праксе у учионици. 

 
Хигијена и дезинфексија и ове радне године ће бити на првом мјесту гдје ћемо радити на уређењу/одржавању свих 

просторија унутар Установе, пјешчаника и дворишта у сарадњи са Хигијенском службом Дома здравља Прњавор. Све 
мјере прописане од стране Института за јавно здравство Републике Српске биће уредно примјењене у нашој установи 
водећи рачуна о безбједности дјеце, родитеља и свих запослених. 

 
Кроз активни рад и сарадњу са родитељима подићи ћемо сам квалитет рада наше установе на виши ниво кроз активно 

укључивање родитеља у живот и рад вртића кроз различите активности, радионице и манифестације. Родитељи ће имати 
прилику као равноправни учесници у свим одлукама да заједно радимо ка унапређењу квалитете пружања услуга у 
установи. Посебну пажњу ћемо посветити здравој комуникацији са родитељима кроз различите видове сарадње те ћемо 
тежити ка унапређењу услова заједничког тимског рада. Такође, и наредне радне године родитељима ћемо свакодневно 
презентовати рад по васпитним групама како на огласним плочама од сваке васпитне групе тако и путем наше званичне 
онлајн странице вртића. Родитељи ће имати равноправну улогу у доношењу свих одлука у нашој установи. 

У радној 2020/21. години наставит ћемо са реализовањем специјализованих програма (школа спорта, фолклор) како 
би дјеци обезбиједили активно учествовање у развијању спорстке културе, љубави према спорту, његовање традиције и 
обичаја нашег народа. У току реализовања специјализованих програма поштоват ћемо све прописане мјере које буду 
наложене од стране Министарства просвјете и културе РС и Института за јавно здравство РС. 

 
И ове радне године посветит ћемо се организацији, реализацији и учешћу у манифестацијама, догађајима које 

реализује наша установа, друге предшколске установе и наша локална заједница. На тај начин ћемо презентовати значај 
предшколског васпитања и образовања, размјењивати примјере добре праксе, остваривање сарадње, учествовање у 
различитим пројектима те дружењу дјеце. 

 
У нашој кухињи и даље ћемо примјењивати разноврсну и уравнотежену исхрану у дјечијим оброцима са 

одговарајућим уносом енергије, витамина и минерала те поштовати све нутритивне вриједности и норме при припреми 
оброка и ужина у вртићу. Истицат ћемо важност здраве исхране и дјечијих оброка. 

 
Такође, и наредне 2020/21. године приоритет у раду биће стручна усавршавања свих васпитно-образовних радника у 

нашој установи. Васпитачи, стручни сарадник-педагог, директор, помоћник директора за вор, управа радит ће на 
стручном усавршавању из своје области, пратити достигнућа у научно истраживачком раду и пракси те радити на 
размјени примјера добре праксе са другим васпитно-образовним установама. Као и до сада учествоват ћемо на 
савјетовањима и семинарима које организује Министарство просвјете и културе као и Републички педагошки завод 
Републике Српске. На редовним састанцима Стручног вијећа и Стручног актива радит ће се на рјешавању текуће 
проблематике, планирати нови планови, анализирати постигнути резултати те радити ка унапређењу пружања услуга и 
квалитете рада са дјецом. 

И ове радне 2020/21. године у сарадњи са Министарством просвјете и културе Републике Српске и родитељима 
планира се реализација Програма припреме дјеце у години пред полазак у школу. Све планиране активности радит ћемо 
по мјерама које буде прописало Министарство просвјете и културе Републике Српске као и Институт за јавно здравство 
Републике Српске. 
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2.  ПОДАЦИ О ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 
 

НАЗИВ УСТАНОВЕ Јавна установа Дјечији вртић “Наша радост“ 

АДРЕСА Карађорђева број 1 

МЈЕСТО Прњавор 

ОПШТИНА Прњавор Број поште 78 430 

E-mail АДРЕСА nasa.radost12@gmail.com  Факс 051/660-194 

 

ОБЛИК ВЛАСНИШТВА (јавни, приватни) Јавни 

ОБЛИК ОРГАНИЗОВАЊА (дјечији вртић, 
клуб за дјецу, група за игру-играоница, 

вртић у природи) 
Дјечији вртић 

БРОЈ ОБЈЕКАТА У КОЈИМА СЕ 
РЕАЛИЗУЈУ ПРОГРАМИ 

Два 

 
2.1. ПОДАЦИ О УСТАНОВИ (ЗА ЈАВНИ СЕКТОР) 

УСТАНОВА ПОСЛУЈЕ ПУТЕМ 
ОПШТИНСКОГ ТРЕЗОРА 

ДА НЕ 

ЈАВНИ ПРИХОДИ ОПШТИНЕ 
Рачун јавних прихода општине Прњавор 

Број 555-007-022-15707-29 

РАЧУН ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА 
ОПШТИНЕ 

Рачун посебних намјена општине Прњавор 
Број 555-007-022-1507-61 

БУЏЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
(ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД) 

0075400 

ВРСТА ПРИХОДА 722591 

ЖИРО-РАЧУН 
Јединствени рачун трезора општине Прњавор 

555-007-01215707-45 

ШИФРА ОПШТИНЕ 075 

ЈИБ ОПШТИНЕ 4401227610009 

 
 
 
 
 Подаци потребни због обавезе Министарства просвјете и културе проистекле из члана 76, став д) Закона о 
предшколском васпитању и образовању 
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3. ПРОСТОР И КАПАЦИТЕТИ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ 
 

ПРОСТОРИЈА 

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ОБЈЕКТА 
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I ОБАВЕЗНИ ПРОСТОР 

РАДНЕ 
СОБЕ 

6 260 2 110                 

ПРОСТОР 
ЗА 

ЗАЈЕДНИЧКЕ 
АКТИВНОС

ТИ 

2 67 1 21                 

КОМУНИКАЦ
ИОНЕ 

ПРОСТОРИЈЕ 
– ХОДНИЦИ 

5 26 - -                 

ГАРДЕРОБА 6 60 1 30                 

САНИТАРНИ 
ПРОСТОР 
ЗА ДЈЕЦУ 

5 42 1 9                 

САНИТАРНИ 
ПРОСТОР 

ЗА 
ОДРАСЛЕ 

2 10 1 4                 

КУХИЊА 2 34 1 13                 

ТЕХНИЧКИ 
БЛОК 

8 52 3 26                 

II ОСТАЛЕ ПРОСТОРИЈЕ  
ПРОСТОР 

ЗА 
ВАСПИТАЧЕ  

2 19 1 13                 

ПРОСТОР 
ЗА 

РОДИТЕЉЕ  
- - - -                 

ТРПЕЗАРИЈА 1 73 1 12                 
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III ВАЊСКИ ПРОСТОР 

ПРОСТОР 
ЗА ИГРУ 

ДЈЕЦЕ 
(ДВОРИШТЕ) 

1 2253 
25 
00                  

ПРОСТОР 
ЗА 

КОМУНИКА
ЦИЈУ 

1 13 12                  

 3 193                   

Процјена употребљивости намјене и планови за одржавање простора: 
 
 
Просторије наше установе служе својој сврси и намјени те се све просторије у установи користе за рад. Хигијенско 
одржавање се врши свакодневно, плански, седмично и годишње. У установи се свакодневно врши чишћење просторија 
(усисавање и брисање прашине), дезинфексија трпезаријских столова, дезинфекција и чишћење кухињских и санитарних 
просторија, дезинфекција брава, одржавање простора гдје се обавља јутарња тријажа како дјеце тако и запослених у 
установи. Све просторије се сходно потребама преуређују те се набавља адекватан и потребан намјештај који служи сврси 
и намјени. 
 
 
У нашој установи седмично се врши дезинфекција вањског простора, посебно пјешчаник за јаслички дио и дјецу из 
васпитних група, пресвлачење постељине и чишћење дјечијих гардаробера. 
 
 
   
Одржавање дворишта и кошење траве врши се по потреби, дезинскеција и дератизација се врши најмање два пута годишње 
или по потреби више пута и то у прољеће и јесен. Једном годишње се врши кречење свих просторија. Дезинфексија се ради 
најмање четири пута годишње али у новонасталој ситуацији дезинфекција се врши по потреби и препоруци од надлежних 
институција. 
 
 
 
 
 
Периодична процјена ризика од опасности у објектима – мјере редовног одржавања простора: 
 
У нашој установи именована је комисија која се састаје свака три мјесеца и води рачуна да у вртићу и дворишту нема 
опасних предмета по дјецу те је безбједност просторија како у унутрашњем дијелу вртића тако и на вањском на високом 
нивоу водећи рачуна да се избијегне повређивање дијеце те да се осигура безбиједан боравак дјеце унутар установе.  
Поред комисије сви запослени воде бригу о безбиједности дјеце у Установи указујући и отклањајући евентуалне опасности 
и предмете које би могле угрозити дјечији боравак у вртићу. 
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Напомена: Да ли постоји документација о извршеној процјени стања? 
 
На нивоу Установе донешен је План цивилне заштите и спровођења мјера и задатака заштите и спасавања. Установа има 
израђен акт о процјени ризика за сва радна мјеста у радној средини. Такође је извршена теоретска и практична обука свих 
запослених радника за здрав и безбиједан рад на радном мјесту у радној средини. 
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4. ОПРЕМА: ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА И МАТЕРИЈАЛИ ЗА РАНО УЧЕЊЕ 

Организациона 
јединица 

 
 

Процјена употребљивости намјене по организационим јединицама на основу Правилника о 
педагошким стандардима и нормативима за област предшколског васпитања и образовања и Радних 

књига 

Дидактичка средства, 
материјали за рано 

учење и играчке 
Уређаји и опрема Литература 

Реквизити на 
отвореном простору (у 

складу са чл. 36 
Правилника) 

Дјечији вртић 
“Наша радост“ 

Прњавор 

У установи су све радне 
собе-учионице 
опремљене са новим 
дидактичким 
средстивима, играчкама и 
материјалом за рано 
учење задовољавајући 
педагошке норме и 
стандарде: дрвене коцке, 
лего, брио коцке и сл., 
играчке за интелектуални 
развој дјеце и подстицање 
на учење и размишљање, 
друштвене игре, играчке 
за игру улога, пузле, 
слагалице, спортски 
чуњеви/реквизити, 
струњаче, вијаче, 
облучеви и остали 
реквизити који 
стимулативно дјелују на 
раст и развој дјеце те 
подстичу дјецу на 
активност. 

Уређаји и опрема 
испуњавају сврси и 
условима кориштења. 
Радне собе су адекватно 
опремљене са 
намјештајем и аудио-
визуелним уређајима: 
столови, столице, кревети 
за спавање, душеци, 
телевизор, двд уређај, 
пројектор, клима, полице, 
ормарићи, лаптоп. У 
свакој учионици налазе 
се кревети за спавање за 
свако дијете које борави у 
васпитној групи. Такође, 
установа посједује 
пројекторе и озвучење 
које се користе како у 
раду са дјецом тако и за 
намјене јавних наступа 
дјеце и поводом 
обиљежавања 
манифестација у 
установи и ван ње. 

Набављена је потребна 
литература како за дјецу 
тако и за запослене у 
установи. Дјечија 
библиотека броји 
сликовнице, књиге 
занимања, енциклопедије 
за дјецу, бајке, сетове са 
занумањима, сетови 
књига о годишњим 
добима, приче, пјесмице, 
биљни и животињски 
свијет, књиге о 
саобраћају дијеловима 
тијела итд. Библиотека и 
литература за запослене 
садржи разне стручно 
педагошке књиге које 
прате савремене токове у 
предшколском 
васпитању, рани раст и 
развој дјеце, како 
стимулисати развој дјеце 
до 6 година, како 
развијати креативно, 
слободно и свестрано 
дијете. Сва литература се 
допуњава током радне 
године како дјечија 
библиотека тако и 
библиотека за запослене. 

Отворени простор 
установе је урађен и 
осмишљен да подстиче 
дјецу на физичку 
активност и боравака на 
отвореном. Вањски 
простор је осмишљен у 
складу са Правилником 
те прати интересовања и 
потребе дјеце. У 
протеклој радној 2019/20. 
години вртић је 
преуредио постојеће 
полигоне за дјецу те 
допунио са новим 
реквизитима, набављени 
су нови обручеви, лопте, 
љуље. Двориште се 
свакодневно користи за 
игру дјеце, боравак на 
отвореном, осмишљавају 
се разне игре са 
реквизитима те се 
подстиче дјечији развој и 
физичка активност. 
Двориште вртића броји 
разне тобогане, љуље, 
пјешчаник, клацкалице, 
вртешке, пењалице, 
цијеви итд. Свака радна 
соба има излаз на терасу 
која се користи за 
активности на свјежем 
ваздуху. 

Дјечији вртић  
“Наша радост“  

Прњавор 
-дограђени дио- 

Учионице у дограђеном 
дијелу вртића 
задовољавају све 
педагошке норме и 
стандарде те служе својој 
сврси и намјени. 
Обезбијеђена су са 
дидактичким средствима, 
играчкама, материјалима 
које подстичу дјецу на 
рани развој и учење. 
Учионице садрже лего 
коцке, дрвене коцке, 
играчке и игре за 
подстицање раног развоја 
и учења, мемори игре, 
пузле, слагалице, играчке 
ра игре улога, спортске 
реквизите, лопте, вијаче, 
чуњеве те су сва 
постојећа 
средства/реквизити/ 
играчке употребљиви.  

У новом дограђеном 
дијелу вртића сва опрема 
и уређаји који се налазе у 
овим просторијама су у 
одличном употребљивом 
стању. Опрема 
задовољава све 
педагошке норме и 
стандарде. Просторије 
садрже клима уређаје, 
столове, столице, кревете 
за спавање, ормариће, 
полице, радни сто, 
телевизоре, двд уређаје, 
итд. Сав простор је 
намјенски искориштен за 
уређаје и опрему која 
доприноси у раду у 
учионици/радној соби. 

Библиотека  за дограђени 
дио се налази такође у 
старом дијелу установе те 
се користи иста, 
заједничка на нивоу 
централног вртића. У 
ходнику дограђеног 
дијела вртића налазе се 
полице за књиге те служе 
као мини библиотека гдје 
дјеца слободно могу да 
узму књиге, сликовнице 
те се овај дио изложених 
књига користи да се код 
дјеце развија љубав 
према читању и писаном 
слову. На полицама се 
налазе дјечије књиге, 
сликовнице које дјеца 
користе са васпитачима, 
самостално или са 
родитељима. 

Дограђени дио вртића 
корист већ постојећи 
вањски простор, 
заједничко двориште на 
нивоу централног вртића. 
У дограђеном дијелу 
вртића такође свака радна 
соба има излаз на терасу 
која се користи за 
боравак и физичку 
активност дјеце на 
отвореном. Јасличка 
група има физички 
одвојену терасу коју 
самостално користе само 
дјеца из старије јасличке 
групе која је опремљена 
са реквизитима за дјецу 
до три године. Мини 
тобоган, коњићи, столице 
и столови, итд. Такође, 
јасличка група има 
засебан пјешчаник 
адаптиран за тај узраст. 
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 Описати стање у установи по организационим јединицама 
 
 
 

У нашој установи све наведене просторије и учионице опремљене су са адекватном опремом те служе својој 

сврси и намјени задовољавајући све потребне прописе и стандарде.  

Кухиња вртића је уређена и опремљена савременим уређајима које задовољавају капацитет вртића те посједује све 

одговарајуће елементе. Комуникациони простор је опремљен савременим информационим уређајима, интерактивном 

таблом која презентује рад и активности по васпитним групама, табле и панои за родитеље на коме се излажу дјечији 

радови као и едукативни панои за стручно-едукативно информисање родитеља о значају предшколског васпитно 

образовног рада.  

 

Вањски простор установе такође задовољава све педагошке норме и стандарде те служи сврси и намјени. Двориште је 

опремљено са реквизитима за подстицање дјеце на физичку активност и боравку на отвореном те су преуређени и сваке 

године допуњавани полигони за игре и рад са предшколском дјецом. Контируирано током радне године сви реквизите се 

одржавају те се сходно потребама допуњавају. 

 

 Организациона јединица Доња Илова опремљена је са одговарајућом опремом и средствима за боравак дјеце. Радне 

собе/учионице су опремљене са одговарајућим намјештајем који задовољава педагошке норме и стандарде као и то да 

служе својој сврси и намјени. 

 

Вртић у Организационој јединици Доња Илова има потребна дидактичка средства, материјале и играчке које обезбјеђују 

квалитетан васпитно-образовни рад. Двориште у подручном вртићу од радне 2019/20. године опремљено је са новим 

реквизитима. Такође, осмишљен је нови полигон за дјецу те су израђени нови реквизити који служе за физичку 

активност дјеце и боравку на отвореном. Сви реквизити задовољавају стандарде те су намјењени дјеци узраста до шест 

година. 
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5. ПЛАН НАБАВКЕ ДИДАКТИЧКИХ СРЕДСТАВА И МАТЕРИЈАЛА ЗА УЧЕЊЕ 

План набавке на основу анализе Радних књига 

 Назив и опис Динамика набавке Напомена 

Д
и

да
кт

и
ч

ка
 с

р
ед

ст
ва

 и
 м

ат
ер

и
ја

л
и

 з
а 

р
ан

о
 у

ч
ењ

е 

План набавка дидактичких средстава и материјала за 
рано учење дјеце планира се на основу анализе и 
процјене потреба, могућности и интересовања дјеце. 
План набавке дидактичког материјала врши се 
системски и детаљно на почетку радне године а 
сходно потребама по васпитним групама врши се 
допуна истих. Набавка обухвата: мемори игре, лего 
коцкице, интелектуалне игре за развој концентрације 
и пажње, игре истраживања, занимања, игре за 
подстицање развоја говора, слагалице, игре према 
годишњим добима, итд. Такође, васпитни радници 
његују традицију израде дидактичких средстава и 
помагала које примјењују у свом раду у зависности 
од специфичности васпитне групе. Дидактички 
материјал као што су фломастери, бојице, колаж 
папир, креде итд. набављају се за све васпитне групе 
те се наведени материјал користи за рад са дјецом 

Септембар/октобар 
и по потреби 

На почетку радне године 
установа набавља потребан 
материјал за рад са дјецом у 
васпитним групама. Посебна 
пажња се  придаје  квалитети 
материјала и средстава, 
естетским вриједностима и 
њиховој употреби. У зависности 
од потрошње и потреба врши се 
допуна дидактичког материјала и 
средстава. 

С
р

ед
ст

ва
 з

а 
и

гр
е 

н
а 

от
во

р
ен

о
м

 

Установа располаже са великим двориштем како у 
централом вртићу тако и у ОЈ Доња Илова.  
Наткривене терасе у центалном вртићу такође су на 
располагању током цијеле године гдје дјеца без 
обзира на временске услове могу да корисите. 
Сходно потребама вртић допуњава двориште са 
реквизитима. Редовно се одржава постојећи. У 
дворишту је на располагању и полигон који је 
осмишљен да дјеца користе различите игре и тако да 
се подстиче развој моторике, развијају све групе 
мишића те развија љубав према спорту и боравку на 
отвореном. Јасличка група у склопу своје учионице 
имају наткривену терасу која је само овој групи на 
располагању. Тераса има излаз на јаслички 
пјешчаник. Такође, тераса располаже са различитим 
реквизитима као што су коњићи, клацкалице, 
тобоган који је примјерен јасличком узрасту. 
Двориште располаже са љуљама, клацкалицама, 
пјешчаником, вртешкама, кућицама са различитим 
пењалицама, итд. Набављени су разни реквизити као 
што су лопте, обручеви, чуњеви, вијаче, итд. 

Септембар, октобар 
и по потреби 

Прије почетка сваке радне 
године вртић преуређује изглед 
дворишта те исти допуњава са 
новим реквизитима, полигонима 
који се дорађују. Такође, 
набављени су нови реквизити за 
спорт и физичке активности на 
отвореном. У Организационој 
јединици Доња Илова набављене 
су нове љуље, те исцртани нови 
полигони, осмишљени и 
израђени нови реквизити за игру 
као што су пењалице, препреке, 
нове љуље итд. Наша установа 
већ другу годину заредом осваја 
прву награду у нашој локалној 
заједници за најуређеније 
двориште јавне организације и 
установе. 

И
гр

ач
ке

 

На основу процјене по васпитним групама од стране 
васпитача врши се набавка играчака поштујући 
потребе васпитне групе али и дјеце као индивидуа. 
Играчке које се набављају: аутићи, камиони, 
луткице, гумене играчкице, сетови занимања људи, 
лего коцкице, пузле, шаблони за цртање, мемори 
игре, уклапалице,  итд.  
У вртићу се његује пракса израде играчака са дјецом 
које се користе у васпитно образовном раду и у 
свакодневној игри дјеце. 

У току године 

Пажња се посвећује набављају 
квалитетне и естетски вриједне 
играчке које су безбједне за 
кориштење а која је намјењена 
дјеци предшколског узраста. 
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Дјечија библиотека се сваке године допуњава са 
различитим књигама, сликовницама те богатим 
сетовима за дјецу предшколског узраста. Такође, 
библиотека за запослене у установи допуњава се 
сходно потребама праћења нових научних 
достигнућа у теорији и пракси те примјени нових 
метода и техника у раду. Набавка стручне 
литературе, књига и часописа ради се због стручног 
усавршавања и едукације васпитача и запослених у 
установи а ради примјене и бољег васпитно 
образовног рада. Набавка дјечија литературе 
пажљиво се бира те се свака набавка примјењује 
васпитним групама, пратећи њихове учеће 
активности, потребе и едукацију дјеце из свих сфера.  

У току године, 
по потреби 

На нивоу оба објакта установа се 
труди да библиотеке буду 
опремљена са довољно како 
стручне литературе за запослене 
тако и за дјецу. Набавка ће 
зависити од расположивих 
средстава које вртић има. Такође, 
уназад двије године имамо 
запажен број дониране 
литературе за дјецу од стране 
родитеља. Донирају се старе 
књиге, сликовнице које су на 
располагању дјеци, запосленима  
и родитељима. У установи 
његујемо љубав према читању и 
писаном слову те се избору 
литературе за дјецу придаје 
посебна пажња. 

 
Остала опрема (кухиња, канцеларије, комуникациони простор):   
 
Просторије у вртићу су опремљене у складу са намјеном и потребама установе те служе својој сврси и намјени.  

Кухиња је употпуности преуређена и  опремљена са савременим уређајима и елементима те задовољава потребе 

капацитета вртића. Комуникациони простор је опремљен савременим уређајима, интерактивном таблом, паноима, 

штафелајима, огласним плочама итд. Зборница у установи користи се као библиотека и просторија за састанке те од 

прошле радне године на располагању је рачунар са пратећом опремом за васпитаче, односно припрему за рад 

(планирање, припрема материјала за рад, писање процесних планова итд.). У радној 2019/20. години канцеларије су 

допуњене са новим намјештајем те уређајима као што су штампачи, лаптоп и рачунари. Такође, подручни вртић у Доњој 

Илови на располагању има сав потребан простор са опремом као и централни вртић. 

 



6. БРОЈ И СТРУКТУРА ДЈЕЦЕ ПО ГРУПАМА 
О

р
га

н
и

за
ц

и
он

а
 ј

ед
и

н
и

ц
а:

 

ЈАСЛИЧКЕ ГРУПЕ 

Узраст Група 
Број 
дјеце 

Дјечаци Дјевојчице 
Задужени 
васпитачи 

0.6-2 г. - - - - - 

2-3 г. 1 15 7 8 

Бранкица 
Стевандић 
Светлана 

Миливојац 
 

мјешовита - - - - - 

УКУПНО: 1    - 

ВРТИЋКЕ ГРУПЕ 

Узраст Група 
Број 
дјеце 

Дјечаци Дјевојчице 
Задужени 
васпитачи 

3-4 г.  
Стари дио 

централног вртића 
1 20 8 12 

Марина Топић 
Гордана Банић 

Шајиновић 

4-5 г. 
Стари дио 

централног вртића 
1 20 12 8 

Недељка Симић 
Маријана Петровић 

Клокић 

5-6 г. 
Стари дио 

централног вртића 
1 20 10 10 

Весна Малешевић 
Милкица Живанић 

4-5 г. 
Нови дио 

централног вртића 
1 19 9 10 

Борка Алексић 
Јована Томаш 

5-6 г. 
Нови дио 

централног вртића 
1 20 10 10 

Раденка Пезер 
Биљана Ивановић 

Млађа мјешовита 
васп.група 

Организациона 
јединица Доња 

Илова 

1 16 8 8 
Данијела 

Цвијановић 
Неда Ковачевић 

Старија мјешовита 
васп.група 

Органиозациона 
јединица Доња 

Илова 

1 16 6 10 
Тања Винчић 
Мирка Њењић 

УКУПНО: 8 146 70 76 - 

 Називе група користити у складу са чланом 13 Измјена и допуна Закона о предшколском васпитању и образовању. 

 
 

БРОЈ ДЈЕЦЕ У УСТАНОВИ 146 БРОЈ ГРУПА У УСТАНОВИ 8 
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6.1. ПОДАЦИ О ДЈЕЦИ СА СМЕТЊАМА У ПСИХОФИЗИЧКОМ РАЗВОЈУ 
 

Подаци о дјеци са сметњама у психофизичком развоју која имају рјешење о разврставању 

Редни 
број 

УЗРАСТ 

Пол ТИП ОШТЕЋЕЊА 

М Ж 
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Подаци о дјеци са сметњама у психофизичком развоју која немају рјешење о разврставању 

            

            

            

            

            

            

            

            

Коментар: Да ли дјеца имају асистента за инклузију, постоје ли индивидуални образовни планови? Навести 
добре и лоше стране инклузије дјеце и да ли су родитељи ангажовани као асистенти. 
 
У нашој установи тренутно нема ниједно дијете које има папир о разврставању, односно дијете које нема 
папир или је под опсервацијом стручног лица. 
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7. ПОДАЦИ О РАДНИЦИМА 
 

КЛАСИФИКАЦИОНА 
СТРУКТУРА НК ПК КВ ССС ВКВ ВШ ВСС мр др 

УКУПНО 
М Ж Σ 

Б
Р

О
Ј 

Р
А

Д
Н

И
К

А
 

ВАСПИТАЧИ - - - 1 -  18 - - - 19 19 

МЕДИЦИНСКИ 
РАДНИЦИ - - - - - - - - - - - - 

СТРУЧНИ 
САРАДНИЦИ** - - - - - - 1 - - - 1 1 

УПРАВА - - - - - - 4 - - 1 3 4 

ПОМОЋНО-
ТЕХНИЧКО 

ОСОБЉЕ 
2 - - 6 - - - - - 2 6 8 

УКУПНО 2 - - 7 - 1 23 - - 2 30 32 

* радници на мјесту васпитача у васпитним групама 
** стручни сарадници: педагог, психолог, дефектолог, социјални радник, нутрициониста, љекар 
7.1. ОСВРТ НА КАДРОВСКЕ ПОТРЕБЕ СА ФОКУСОМ НА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНЕ 

РАДНИКЕ 
 
Васпитно образовни кадар је стручно заступљен те су на мјеста одсутних распоређени адекватни радници који су у 
васпитно-образовном процесу.  
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7.2. ПОДАЦИ О ГОДИНАМА СТАЖА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИХ РАДНИКА 
 

Редни 
број 

РАДНИК 

ГОДИНЕ СТАЖА УКУПНО 

0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 - 

1. Васпитач 14 1 - - 1 1 2 1 - 

2. 
Стручни 
сарадник 

1 - - - - - - - - 

3. 
Медицински 

радник 
- - - - - - - - - 

УКУПНО: 15 1 - - 1 1 2 1 21 
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8. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА, ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИХ АКТИВНОСТИ, ИСХРАНЕ И 
ОДМОРА 

 

8. 1. ОРИЈЕНТАЦИОНИ РАСПОРЕД ДНЕВНОГ БОРАВКА ДЈЕЦЕ 

ОРИЈЕНТАЦИОНИ РАСПОРЕД ДНЕВНОГ БОРАВКА 
ДЈЕЦЕ 

ЈАСЛИЧКЕ ГРУПЕ ВРТИЋКЕ ГРУПЕ 

1. Пријем дјеце и јутарње активности 630 - 800 630 - 800 

2. Доручак 800 - 830 800 - 830 

3. 
Учеће активности дјеце (на отвореном и затвореном 

простору) 
830 - 1100 830 - 1100 

4. Ручак 1100 - 1200 1100 - 1200 

5. Одмор (пасиван и активан) и активности дјеце 1200 - 1400 1200 - 1400 

6. Ужина 1400 - 1430 1400 - 1430 

7. 
Игровне активности у центрима за учење или 

излазак на отворено 
1430 - 1630 1430 - 1630 

8.    

9.    

8.2. ИСХРАНА 

НАЧИН ПРИПРЕМАЊА И ДИСТРИБУЦИЈЕ ХРАНЕ 

Храна у нашој установи припрема се у властитој кухињи те се 
сервира у трпезарији вртића. На нивоу оба објекта храна се 
сервира у трпезаријама а распоред јела је по васпитним групама. 
Јасличкој групи сервира се у учионици. Одвоз  храна у 
Организациону јединицу Доња Илова врши се свакодневно те се 
припрема и довози из централног вртића у специјалним 
херметички затвореним посудама намјењеним за транспорт 
хране. Исправност припреме хране је под сталном контролом  
Санитарне инспекције и Института за јавно здравство Републике 
Српске. Набавка намирнице се набавља искључиво од 
добављача са којима је склопљен Уговор о снадбјевању, а који је 
изаберан у складу са Законом о јавним набавкама. Храна се 
припрема према Правилнику о условима и начину исхране, 
превентивно-здравс. и социј. заштите дјеце. Поштују се 
прописане нутритивне вриједности по спремљеним оброцима. 

БРОЈ И ВРСТА ОБРОКА У ТОКУ ДАНА 

У установи током цјелодневног боравка у вртићу дјеца имају 
три оброка: 
- доручак; 
- ручак; 
- ужина. 
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НАЧИН ФОРМИРАЊА ЈЕЛОВНИКА 

Формирање јеловника обавља се на мјесечном нивоу а 
формирају га:  
- директор; 
- шеф кухиње; 
- васпитач.  
Мјесечни јеловници истакнути су на огласним плочама испред 
сваке васпитне групе те на огласним плочама у холу вртића. 

 

8.3. ГОДИШЊИ ОДМОР 

КОЛЕКТИВНИ ОДМОР ДА - 

КОЛЕКТИВНИ ОДМОР У ПЕРИОДУ ОД 22.07. 12.08. 

8.4. ЦИЈЕНА КОШТАЊА БОРАВКА ДЈЕТЕТА У УСТАНОВИ 

МЈЕСЕЧНА ПАРТИЦИПАЦИЈА РОДИТЕЉА 100КМ 

МЈЕСЕЧНА ПАРТИЦИПАЦИЈА ОСНИВАЧА 170КМ 

 Да ли је јутарњи пријем дјеце флексибилан и да ли се поштују потребе дјеце и родитеља? 
 Да ли дјеца свакодневно имају активности на отвореном простору? 
 Описати специфичности исхране. 
 Навести износ у КМ. 

 
 
 

Јутарњи пријем дјеце  врши се од 630 до 745  часова, након чега се вртић закључава због безбједности дјеце. 

Такође, поштују се и каснија довођења дјеце у вртић али уз оправдане разлоге који се раније требају најавити 

васпитачу у чијој групи борави дијете. Због новонастале ситуације у пракси је да се дјеца доводе до улаза у установу 

(нови, стари дио вртића, Организациона јединица Доња Илова) те да родитељима као и незапосленима у установи није 

дозвољен улазак у просторије. Дежурни васпитачи врше јутарњу тијажу дјеце као и свих запослених у вртићу. 

 

Одлазак дјеце у Организациону јединицу Доња Илова обавља се свакодневно испред централног вртића  до 730 часова 

са аутобусом који испуњава све потребне стандарде за превоз дјеце. Повратак из Организационе јединице Доња Илова 

у централни вртић је у 1500 часова након чега дјеца остају у просторијама установе до доласка родитеља, односно до 

1630 часова. У случају да се број дјеце смањи на нивоу оба објекта дјеца која похађају подручни вртић биће смјештена 

у централни док се не стекну нови услови за боравак дјеце у подручном вртићу.  

 

Свакодневно у јутарњим терминима у пракси је да дјеца бораве у дворишту на свјежем ваздуху бавећи се 

физичком активношћу или у слободној игри. Двориште вртића опремљено је различитим реквизитима, полигонима те 

су дјеци доступни спортски реквизити које користе за игру, спорт и физичку активност. Такође, свакодневно (када 

временске прилике дозвољавају) и учеће активности се реализују на отвореном поготово за вријеме трајања љетних 

активности. Код дјеце се развија љубав према спорту, природи те боравку на отвореном. 

 

Посебна пажња се посвећује квалитетној и разноврсној исхрани која се одвија према Правилнику о условима и 

начину остваривања исхране, његе, превентивно-здравствене и социјалне заштите дјеце у предшколској установи. 

(“Службени гласник Републике Српске бр.88/16“). Сви оброци се припремају у властитој кухињи вртића те се води 

рачуна о нутритивним вриједностима сваког оброка. 

 

У установи се јеловници израђују на мјесечном нивоу поштујући прописани Правилник о условима и начину 

припреме исхране. Јеловник састављају директор установе, васпитач те кухар водећи се са одабиром здравих 

намирница и припреми домаће хране избјегавајући индустријску прерађену храну, дубоке масти итд. Приликом 

организовања различитих манифестација и прослава унутар установе, рођендана те обиљежавање важнијих датума 
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користи ће се свјеже воће које се декорише у облику торте или се на манифестацијама умјесто слаткиша послужује 

воће које се припрема у нашој кухињи нпр. у облику животиња, ликова из цртаних филмова итд. Родитељи приликом 

прослава рођендана у установу доносе воће које се сервира дјеци. С обзиром да се исхрана прилагодила потпуно 

здравом начину исхране са дјецом се радило на промоцији здраве исхране, здравих оброка те су дјеца убрзо 

прихватила овај вид исхране који је базиран на здравој исхрани.    

 

Нашу установу већ дужи низ година прати пракса и традиција припреме здравих оброка водећи рачуна о 

нутритивним вриједностима које задовољавају потребе дјеце узраста до шест година. Јеловници у нашој установи су и 

прије примјене Правилника имали овај вид припреме здраве исхране без адитива и дубоких масти те се припрема 

оброка заснивала на здравој исхрани и избору адекватних намирница које су се припремале за дјецу. Такође, у 

установи уколико постоје дјеца која имају неки вид алергија на поједине намирнице или имају дјечији дијабетес за њих 

се припрема посебан јеловник гдје кухари са родитељима састављају дозвољену количину која је потребна за један 

оброк. 

 

Цијена мјесечне накнаде за боравак дјеце у вртићу је 100 КМ, односно 130 КМ за јасличку групу дјеце. Плаћање 

мјесечне надокнаде за боравак дјеце у вртићу је на рачун трезора Општине Прњавор.  

 

Од радне 2019/20. године оснивач установе је дао сагласност на приједлог Управног одбора о начину 

утврђивања накнаде за боравак дјеце у вртићу из вишечланих породица. Утврђивање накнаде за двоје, троје, четверо или 

више дјеце извршава се: 

- Породице са двоје дјеце од којих обоје похађају вртић, за једно дијете се плаћа 100% а за друго 70% 

мјесечне накнаде; 

- Породице са троје дјеце, од којих само једно дијете похађа вртић за то дијете се плаћа 80% мјесечне цијене 

накнаде, уколико двоје дјеце похађа вртић, за једно дијете се плаћа 100% а задруго 70%, уколико троје 

дјеце похађа вртић, треће дијете се ослобађа плаћања накнаде; 

- Породице са четворо и више дјеце су ослобођене плаћања накнаде за боравак дјеце у вртићу; 

- Дјеца корисника сталних новчаних помоћи Центра за социјални рад, плаћају 50% од мјесечне накнаде за 

боравак дјетета, уз обавезно приложено увјерење Центра за социјални рад. 

 

Због наступања ванредног стања и појаве пандемије COVID-19 вируса дјеца од 16.03.2020. године нису 

похађали вртић те сходно томе Упавни одбор дао је приједлог дана 31.03.2020. године оснивачу установе да се 

мјесечна накнада за мјесец март боравак дјеце буде умањен за 50%, а за мјесец април ослободе плаћања вртића у 

потпуности 100%. Оснивач је истог наведеног датума дао сагласност на Одлуку Управног одбора. Такође, дана 

25.06.2020. године Управни одбор упутио је приједлог оснивачу да се за мјесец мај текуће године родитељи/старатељи 

дјеце која похађају установу у потпуности ослободе плаћања вртића, а за мјесец јун текуће године вртић плаћају пуну 

цијену родитељи/старатељи дјеце чија дјеца похађају вртић. Оснивач је дана 06.07.2020. године дао сагласност на 

наведену Одлуку Управног одбора. 
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8.5. ПЛАНИРАЊЕ И ДОКУМЕНТОВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 
 

8.5.1. НЕПОСРЕДНИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД 
Б

р
ој

 г
ру

п
а 

и
 д

је
ц

е 
ВРСТА ПРОГРАМА КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ 

Цјеловити развојни  Специјализовани 
Програм пред 

полазак у школу 
 

Наша установа броји 8 
васпитних група које су 
распоређене на два 
објекта, централни 
вртић и Организациону 
јединицу Доња Илова. 
Капацитет на нивоу оба 
објекта је око 212 дјеце. 
На 8 васпитних група 
распоређено је 16 
васпитача (2 васпитача 
на сваку васпитну 
групу). У Установи 
васпитно-образовни рад 
одвија се по Програму 
за предшколско 
васпитање и 
образовање које је 
донијело Министарство 
просвјете и културе 
Републике Српске и 
проводи се као 
цјеловити развојни 
програм за дјецу 
узраста до шест година. 
Наша установа броји 
једну јасличку групу, 
односно старију 
јасличку групу узраста 
од 2-3 године старости 
дјеце. 

 Наша установа од 
радне 2019/20. године 
нуди дјеци два 
специјализована 
програма, школу спорта 
и фолклор. 
Специјализоване 
програме похађају дјеца 
на захтјев родитеља 
који дају своју 
сагласност. Програми 
се одвијају у свим 
васпитним групама 
укључујући и старију 
јасличку групи као и на 
нивоу оба објекта. 
Специјализовани 
програм реализоват ће 
се од стране професора 
физичког васпитања и 
спорта (школа спорта) и 
професора разредне 
наставе (фолклор). 
 
Специјализовани 
програм у радној 
2020/21. години ће 
почети са реализацијом 
у вртићу када се стекну 
услови које прописује 
Миистарство просвјете 
и културе Републике 
Српске и Институт за 
јавно здравс 

Програм приреме дјеце 
у години пред полазак у 
школу реализује се 
сваке радне године гдје 
добијамо сагласност од 
стране Министарства 
просвјете и културе 
Републике Српске за 
реализацију. У нашој 
установи просјечно 
похађа око 70-оро дјеце 
који су били 
распоређени у три 
васпитне групе. Сваке 
радне године имамо 
отприлике исти број 
полазника овог 
програма. Припремни 
програм дјеце у години 
пред полазак у школу 
распоређени су у радне 
собе/учионице у 
централном вртићу. 

У нашем вртићу још 
увијек нема забавишни 
програм/продужени 
боравак, међутим 
уколико у наредном 
периоду буде 
интересовање програм 
би се реализовао према 
Програму које је 
прописано од стране 
Министарства просвјете 
и културе Републике 
Српске. 

Број група и 
дјеце 

8 
146 

Број група и 
дјеце 

8 
146 

Број група и 
дјеце 

- 
Број група и 

дјеце 
3 
63 

Број група и 
дјеце 

- 

МЕТОДОЛОГИЈА 

Полазиште у васпитно-образовном раду са дјецом је Програм предшколског васпитања и образовања 
Републике Српске за узраст до шест година. Стручни актив установе састаје се на сваких 15 дана те се 
планира у складу са Програмом. Методологија се заснива на анализи праксе и постигнутих резултата, 
посматрању дјеце, усклађивање активности са њиховим интересовањима и могућностима, одређивање 
исхода и планирање поштујући све аспекте дјечијег развоја. Осмишљавање окружења прилагођавање 
дјеци, стимулисање раног раста и развоја кроз игру и учење. Све активности документују се у Радним 
књигама васпитача поштујући правила и норме вођења истих. Такође, за свако дијете воде се Књиге за 
праћење развоја и учења дјеце предшколског узраста. 
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8.5.2. НАЧИН ПЛАНИРАЊА 

ГЛОБАЛНО 
(ПОЛУГОДИШЊЕ) 

На основу анализе постигнутих резултата у претходној радној години, анализом анкете 
очекивања родитеља, Стручног вијећа и актива наше установе распоређени су планери за ову 
радну годину на почетку радне 2020/21. године можемо истаћи: 
- Планер рођендана и породичних вриједности - у оквиру овог планера васпитачи ће поред 
прославе дјечијег рођендана бирати одговарајуће теме које произилазе из породичних 
вриједности те заједно са дјецом обрађивати. Такође, осмислит ћемо радионицу са 
родитељима гдје ћемо заједно правити породично стабло те истицати важност породице као 
темеља здраве заједнице; 
- Планер партнерства са породицом, одржвање радионица и пројеката гдје ће бити укључени 
родитељи. Такође, са родитељима ћемо одржати радионице очекивања, анкета које се односе 
на истраживања на нивоу установе, испуњеност очекивања родитеља од установе, 
свакодневни разговори те родитељи као равноправни учесници у животу и раду установе. 
Информисат ћемо родитеље о свим планираним и реализованим активностима по васпитним 
групама и на нивоу установе итд., родитељи као учесници у манифестацијама, приредбама; 
- Планер манифестација и друштвених вриједности произилазе из очекивањима родитеља, 
породичних вриједности, обиљежавање важнијих датума у току године. Вртић планира 
реализовање манифестација: Дјечија недјеља, Дан без аутомобила, Дан штедње, Крсна слава 
вртића, Дјечија Нова година, вјески празници, празник за маме, Дан општине, Васкрс, 
Завршна приредба, Међународни дан породице, Конференција беба и остале манифестације 
које се организују у току радне године а које организује наша локална заједница; 
- План ресурса: кутак за родитеље-обавјештења/панои, поштанско сандуче, уређење двориша, 
уређење прострија вртића, садња цвијећа, разног биља, посјета стоматологу, фризерском 
салону, пошти, здравственим установама, полицијској станици, предузећима које се баве 
производњом прехрамбених артикала, итд.  
Вртић дугорочно планира уређење свих просторија, радних соба, процјењује се стање опреме, 
врши се набавка дидактичке опреме и материјала, играчака и опреме за радне собе сходно 
потребама. Води се рачуна о увођењу иновација и креирању подстицајног простора за дјецу. 
Осмишљавање дидактичко подстицајног окружења за рад. 

ЕТАПНО 
(ПЕТНАЕСТОДНЕВНО) 

Етапно планирање се односи на 15о дневно планирање водећи рачуна о процјени 
интересовања, могућности и потребама  дјеце, актуелним дешавањима, временским 
приликама те анализи претходних активности те водећи рачуна да се све активности 
прилагоде условима и потребама као и специфичностима васпитних група. Приликом етапног 
планирања води се рачуна о једном главном исходу, компетенцијама које произилазе из тог 
исхода и активности које се односе на све аспекте дјечијег развоја. Планирање је 
представљено мапом ума у Радним књигама васпитача, у празном простору намјењеном за 
етапно планирање. Планирање етапних планова раде се на састанцима Стручног актива 
васпитача уз помоћ и сарадњу стручног сарадника-педагога установе. На почетку радне 
године педагог саставља Годишњи план рада установе гдје је васпитачима представљено за 
сваки мјесец списак тема/етапа као и активности гдје васпитачи уз тимски рад бирају 
адекватне које ће обрађивати за наведени мјесец водећи се годишњим добима, важнијим 
датумима, итд.  Полазиште за етапно планирање су познавање индивидуалних потреба и 
могућности дјеце, познавање афинитета и могућности васпитне групе, услови у којима бораве 
дјеце, опремљеност просторија, материјално техничким условима, броју дјеце у групама, 
актуелним садржајима и догађајима које прати наша предшколска установа.  
У току радне године имамо и евалуације са којима се врши процјена васпитно-образовног 
рада. 

ПРОЦЕСНО (ДНЕВНО) 

Процесни план (писмено планирање активности) базира се на дневном планирању васпитача 
учећих и слободних активности унутар једне васпитне групе. Планирањем се предвиђа начин 
мотивисања дјеце, активност васпитача и активност дјеце, главни дио активности, 
систематизовање и понављање кроз креативан приступ планирању у индивидуалном раду, 
раду у малим групама и у раду са цијелом групом (рад по центрима). План је увијек 
једноставан, флексибилан те се може планирати, мијењати у ходу у зависности од потреба и 
интересовања групе у датом извођењу активности. Процесни план треба да је креативно 
осмишљен од стране васпитача те се јасно дефинишу центри, исходи, простор (затворени или 
отворени) у зависности гдје је активност планирана за извођење у васпитној групи. Процесни 
план се доставља педагогу на увид те је писање процесног плана ствар организације у 
установи (шаблон по којем се пише, преглед, кориштење писмених припрема итд.). 
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ТЕМАТСКО 

У тематско планирању полази се од процјене дјечијих могућности, интересовања и потреба те 
се сходно томе и ради. Потребно је дефинисати циљеве, задатке у оперативном смислу те 
очекивања исхода активности. Теме које се планирају у наредној радној 2020/21. години: 
Вртић-друга кућа, Дјечија недјеља, Дан без аутомобила, Долазак јесени, Моја породица, 
посјета установама у нашој локалној заједници, годишња доба, празници, манифестације које 
обиљежава Општина, прослава крсне славе, Зимске радости, Прослава 8.марта, долазак 
прољећа, Дани општине, Васкрс, Маскенбал, Улична трка, посјета Основним школама и 
Музичкој школи, посјета пошти, станици јавне безбједности, ватрогасцима, тржници, 
завршна приредба за старије васпитне групе. Све планиране посјете и обиљежавање важнијих 
датума унапријед се осмишљава, организује те повезује са активностима које се обрађују са 
дјецом када су у питању учеће активности. Повезивање теорије, демонстрација и учење 
визуелним путем.  
Током радне 2020/21. године биће организоване и активности које ће произилазити из 
етапног планирања. У току радне године посветићемо се темама о здравој исхрани, значају и 
утицају спорта на рани раст и развој дјеце предшколске дјеце, хигијени, прославама 
рођендана и других активности како унутар вртића тако и ван њега а у сарадњи са 
родитељима и локалном заједницом. 

 
Коментар о планирању:  
 

На нивоу Установе планирање представља један од најважнијих сегмената који представља основу у раду. 

Планирање представља комлексан услов остваривања Програма васпитно-образовног рада у установи. 

У планирању на нивоу установе учествују : 

- директор; 

- васпитачи; 

- стручни сарадник; 

- родитељи; 

- друштвена средина. 

 

Да би планирање било квалитетно и ефикасно као и да би показало позитивне резултате у пракси треба да 

полази од стручности и знања, афинитета, интересовања, креативности и сналажења васпитача и васпитних радника у 

васпитно образовном раду.  

Планирање на нивоу установе ради се на састанцима Стручних тимова, односно Стручног актива а планира се у складу 

са Програмом предшколског васпитања и образовања Републике Српске. Планирање се ради на сваких 15 дана на 

састанцима Стручног актива гдје се уредно води Записник, разматрају теме из Годишњег плана рада, бирају теме те 

планирају активности које произилазе из одабране етапе сходно специфичности васпитне групе. 

Приликом планирања полази се од методологије рада и то: 

-  посматрања и утврђивање дјечијих могућности, потреба и интересовања; 

- одређивање исхода и планирање активности поштујући све аспекте дјечијег развоја; 

- обезбјеђивање материјала и опреме уз креативно осмишљавање окружења које подстицајно дјелује на дијете а гдје се 

оно развија, учи и игра. 

 

Континуираним праћењем развоја и учења дјетета током радне године као и праћења његових интересовања, 

могућности и потреба олакшаће сам приступ дјетету који ће помоћи да се свако дијете развија према својим 

могућностима и до свог личног максимума. Васпитачи у васпитним групама ће на основу евалуације васпитно-

образовног рада са дјецом имати адекватан увид о одабиру тема, активности те индивидуалан приступ дјетету као 

индивидуи за себе те на основу тога радиће се планирање за наредни период.  
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8.5.3. ДОКУМЕНТОВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

СЕДМИЧНО 

У току радне седмице васпитачи документују све планиране-реализоване активности по 
данима, активности са цијелом групом, са малом групом те индивидуални рад са дјецом; 
активности које се планирају у ходу; догађаји, важнији датуми или специфичности васпитне 
групе; примјери добре праксе у васпитно-образовном раду са дјецом као и сарадњу са 
родитељима и друштвеном средином а све у циљу побољшања квалитете и услова у којима 
бораве дјеца. Такође, документује се реализација активности специјализованих програма, 
индивидуални разговори са родитељима те уписују специфичности у напоменама. Сво 
планирање и реализовање активности на седмичном нивоу ради се по препоруци Републичког 
педагошког завода Републике Српске. Документовање васпитно-образовног рада произилази 
из Програма предшколског васпитања и образовања Републике Српске и у складу са Радном 
књигом васпитача. 

8.5.4. ЕВАЛУАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

НА НИВОУ УСТАНОВЕ 

Евалуација васпитно-образовног рада у установи врши се полугодишње и на годишњем 
нивоу с тим да смо од радне 2019/20. године увели у праксу да васпитно-образовни радници 
раде и самоевалуацију свог васпитно-образовног рада а све у циљу побољшања квалитете 
рада у установи. Евалуација представља комплексан процес са којима анализирамо све 
постигнуте резултате по сегментима рада те настојимо да унапредимо квалитет, методе и 
технике као и пружање самих услуга боравка у вртићу. Родитељи као главни узорак 
евалуације у току радне године на више начина радили су испитивање рада установе путем 
анонимних анктета као и онлајн упитника. Евлуација васпитно-образовног рада у васпитним 
групама ради се на свака три мјесеца гдје се анализира рад са дјецом од учећих активности 
преко игре и планираних активности и њихове реализације. Такође, ради се и евалуација 
након сваке реализоване активности да би оцијенили рад и добили примјере добре праксе 
које користимо у даљем раду. Евалуација представља основ за даље планирање у раду на 
нивоу установе. Оцјењивање рада од стране родитеља, васпитача, локалне заједнице гдје 
добијамо повратну информацију о раду установе 

НА НИВОУ СТРУЧНОГ 
АКТИВА ОРГАНИЗАЦИОНЕ 

ЈЕДИНИЦЕ 

Стручни актив на нивоу установе врши евалуацију васпитно образовног  рада те на основу 
тога врши се планирање наредних активности које произилазе из Програма предшколског 
васпитања и образовања. Стручни актив на основу евалуације врши анализу и сумирање 
резултата те ради на даљем планирању. Стручни актив има задатак да све активности добро 
испланира водећи се претходним резултатима који су дали добар примјер у пракси те на 
основу тога врши системско планирање за наредни период. На сваком састанку Стручног 
актива ради се евалуација-анализа претходно реализованих активности, њихова испуњеност и 
зацртана даља очекивања у раду. 

НА НИВОУ СТРУЧНОГ 
ТИМА ВАСПИТНЕ ГРУПЕ 

Евалуација на нивоу васпитне групе је континуиран процес са којим процјењују ефекти 
васпитно образовног рада у односу на постављене исходе. Приликом евалуације води се 
рачуна да ли се одступало од планираних циљева те који циљеви су остварени у оквиру 
реализације једне етапе. Приликом евалуација води се рачуна о напредовање дјеце као и 
васпитне групе уопште, исходи учења, васпитно образовне активности, организација простор, 
слободне активности, слободна игра те реализација планираних активности као што је 
обиљежавање важнијих датума, прослава, итд.  
У процесу евалуације полази се од дјетета, његових потреба, могућности и интересовања 
односно од дјетета као засебне индивидуе. Такође, ради се процјена васпитне групе, 
остварених циљева, напредовање дјеце у васпитној групи у односу на календарску доб итд. 
Процјењује колико је дијете напредовало, колико су активности остварене унутар групе те 
колико су успјешно реализоване активности у односу на планирано. Све евалуације се 
евидентирају у Радне књиге васпитача. 
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КОМЕНТАР: 
 

Евалуација на нивоу Установе представља основ за планирање наредних активности. Анализом постигнутих резултата 
односно евалуацијом добијамо повратну информацију које активности су дале добре резултате а на којима морамо 
порадити у наредном периоду. Евалуација и самоевалуација васпитно-образовног рада доприноси да се квалитет 
пружања услуга и боравка дјеце у предшколској установи подигне на виши ниво 

9. АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 
 

У ОДНОСУ НА 
ДИЈЕТЕ 

У установи ћемо планирати периодичну набавку дидактичког материјала, средстава као важан 
предуслов за развој и организацију подстицајног окружења који утичу на рани раст и развој 
предшколског дјетета; Континуирано праћење развоја сваког дјетета те стимулисање истог; 
Креирање  и реализацију активности са којима се подстиче развој дјеце; Радићемо на процјени те 
уважавати идеје, интересовања, потребе и могућности дјеце у васпитним групама; Организоват ћемо 
заједничка дружења, радионице родитеља и дјеце гдје ћемо истицати породичне вриједности, 
важност породице у развоју дјетета као и учешће на манифестацијама, приредбама и пројектима; 
Радићемо на бирању активности које прате посјете да би дјеца стицала нова искуства, ширила знања, 
подстицала креативност и машту; Заједно са дјецом васпитачи ће осмишљавати нове дидактичке 
играчке и помагала које ће примјењивати у раду са дјецом у васпитним групама. 

У ОДНОСУ НА 
ОСНАЖИВАЊЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈА 
ВАСПИТАЧА 

 Рад ћемо унаприједити кроз учешће на разним семинарима-континуирано стручно усавршавање 
васпитно-образовних радника. Унапређење компетенције васпитача представља трајан процес и 
потребно је да сваки васпитач анализира своју сопствену праксу, ради самоевалуацију његујући свој 
стил рада. Самоевалуацијом васпитачи ће открити своје јаке али и слабе стране гдје ће моћи радити 
на свом усавршавању и унапређењу васпитно-образовног рада. Праћење нових истраживања у 
домену предшколства те учествовање у разним пројектима како на нивоу установе тако и шире. На 
нивоу установе радит ћемо анкетирање и анализу  рада те на основу тога планирати радионице за 
развијање и примјену нових техника и метода у раду као и богаћење сопствене праксе кроз 
креативне радионице и осмишљавање-реализацију нових идеја. Такође, стална отвореност и 
спремност васпитача за нове идеје и нове приступе у раду са дјецом те осмишљавање нових 
креативних радионица (израда дидактичких играчака, осмишљавање нове интерактивне књиге 
примјера добре праксе из установе итд.). 
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У ОДНОСУ НА СТАВ 
ДРУШТВЕНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ 

Активности које ће се радити на унапређењу васпитно-образовног рада у односу на друштвену 
заједницу је кроз различите манифестације, посјете, приредбе, обиљежавање важнијих датума а све у 
циљу промоције важности предшколског васпитања и образовања. Сваке радне године наша 
Установа узима учешће у свим културним и друштвеним манифестацијама која даје допринос, 
такође узима учешће у свим планираним активностима које се организују у нашој локалој заједници. 
Активно учешће у свим дешавањима као што су предвиђени нашим Планом и програмом за радну 
годину а то су: Дан без аутомобила; Дјечија недјеља; Јесења свечаност; Крсна слава вртића; Дјечија 
Нова година; Прослава 8. марта; Дани општине; Васкршњи празници; Маскенбал; Конференција 
беба итд. Наш вртић је подржао и узео учешће у свим пројектима који су се реализовали у нашој 
локалној заједници па тако планирамо и у радној 2020/21. години да пружимо наш допринос 
културним и друштвеним дешавањима у нашој општини.  

 Обезбјеђивање квалитетног материјала за учење, стварање услова за непосрено учење путем посматрања унутар и 
изван установе у локалној средини. Вишедневни боравак дјеце ван објекта установе није препоручљив. Такође се 
препоручује избјегавање рада на ''пројектима'', јер Програм предшколског васпитања и образовања и Радна књига не 
препознају овакве форме планирања. ''Пројекти'', односно тематско планирање је оправдано само у случају да стручни 
тим организационе јединице установе или неке васпитне групе у установи, на основу истражених и документованих 
потреба дјеце, осмисли ''пројекат'' којим ће утицати на промјену код дјеце. 
 Промоција важности раног учења и развоја кроз игру у предшколским установама 
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10. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ (обухвата: 1) примјену искустава и нових сазнања у васпитно-образовној 
пракси кроз израду дидактичких материјала и стварања окружења за учење и игру; 2) стално праћење стручних листова, 
часописа и друге стручне литературе; 3) извођење огледних учећих активности и учешће у пројектима; 4) менторство 
студентима и приправницима 5) учешће на савјетовањима, семинарима, радионицама, курсевима, трибинама, 
конгресима, симпозијумима, конференцијама, округлим столовима, јавним расправама, научним екскурзијама и 
студијским путовањима; 6) присуствовање огледним учећим активностима, односно стручним предавањима; 7) учешће у 
раду стручних органа и стручних друштава; 8) објављивање стручних радова и публикација; 9) стицање вишег нивоа 
стручне спреме; 10) аналитичко-истраживачки рад; 11) праћење стручних и научних достигнућа у васпитно-образовном 
раду. 

 
 
 
 
1) Примјену искустава и нових сазнања у васпитно-образовној пракси кроз израду дидактичких материјала и стварања 

окружења за учење и игру. Учествоват ћемо у избору за најљепшу играчку гдје ћемо заједно са дјецом израђивати 

играчке. Стално осмишљавање простора који подстицајно дјелује на дијете и средину у којој борави.; 

2) Стално праћење стручних листова, часописа и друге стручне литературе. Све примјере добре праксе, савјете и 

примјере примјењиваће се у васпитно образовном раду како васпитача тако и остали запослених  у свом раду а ради 

унапређења квалитете рада саме установе ; 

3) Извођење учећих активности и учешће у пројектима. На састанцима Стручног вијећа васпитачи ће имати могућност 

да се опредјеле за одржавање огледних учећих активности или за учешће у реализацији приредби или манифестација 

које се одржавају; 

4) Менторство студентима и приправницима; 

5) Учешће на савјетовањима које организује Министарство просвјете и културе Републике Српске као и Републички 

педагошки завод Републике Српске; 

6) Присуствовање учећим активностима, стручним предавањима; 

7) Учешће у стручним органима на нивоу установе. Рад ће се обављати кроз састанке Стручног вијећа и Стручног 

актива гдје ће се расправљати о текућој проблематици, радити планови, планирати активности и вршити евалуација 

васпитно-образовног рада; 

8) Стицање новог нивоа стручне спреме-сви васпитачи имају одговарајућу стручну спрему потребну за рад са 

предшколском дјецом. Васпитачи се радити на сталном и континуираном проширивању знања и вјештина из области 

предшколства а који ће бити темељ и основа за рад и примјену наученог у пракси; 

9) Аналитичко-истраживачки рад ће такође бити заступљен у радној 2020/21. години гдје ћемо истраживачким путем 

обрађивати теме за које сматрамо да немамо довољно података у пракси а које ће нам служити да васпитно-образовни 

рад подигнемо на виши ниво. Такође, трудићемо се да узорак добијен у нашој установи упоредимо са другим 

предшколским установама у Републици Српској; 

10) Континуирано ћемо пратити стручна и научна достигнућа у васпитно-образовном раду кроз формално и 

неформално учење како унутар установе тако и ван ње. Сва научна достигнућа настојат ћемо примјенити у пракси 

уколико процијенимо да даје позитивне резултате у раду. 
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11. СТРУКТУРА И РАСПОРЕД РАДНОГ ВРЕМЕНА ЗА ВАСПИТАЧЕ СА ПУНИМ 

РАДНИМ ВРЕМЕНОМ (40 САТИ) 

 
Редни 
број 

ОПИС ЗАДУЖЕЊА БРОЈ САТИ 

1. 
ПЛАНИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА КРОЗ ПОДРШКУ РАЗВОЈУ И УЧЕЊУ 
ПОСРЕДСТВОМ ИГРЕ 

2 

2. НЕПОСРЕДАН РАД СА ДЈЕЦОМ 30 

3. КРЕИРАЊЕ ОКРУЖЕЊА ЗА УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ 1 

4. КРЕИРАЊЕ ДИДАКТИЧКИХ СРЕДСТАВА, ИГРАЧАКА И ОДРЖАВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА УЧЕЊЕ 1 

5. ДОКУМЕНТОВАЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 1 

6. ТИМСКИ РАД И РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА 1 

7. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 1 

8. УЧЕШЋЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ СВЕЧАНОСТИ, МАНИФЕСТАЦИЈА И ПРОГРАМСКИХ ПОСЈЕТА 1 

9. ПАРТНЕРСТВО СА ПОРОДИЦОМ И ОКРУЖЕЊЕМ 1 

10. МЕНТОРСТВО ПРИПРАВНИКУ 1 

 
11.1. СТРУКТУРА И РАСПОРЕД РАДНОГ ВРЕМЕНА ЗА СТРУЧНОГ САРАДНИКА-ПЕДАГОГА СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ (40 

САТИ) 
 

Редни 
број 

ОПИС ЗАДУЖЕЊА БРОЈ САТИ 

1. ПЛАНИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНЕ ПРАКСЕ  5 

2. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНЕ ПРАКСЕ 15 

3. ТИМСКИ РАД И РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА 2 

4. ИНСТРУКТИВНО ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА И ПОМОЋ У РАДУ СА ДЈЕЦОМ 5 

5. ПАРТНЕРСТВО СА ПОРОДИЦОМ И ЗАЈЕДНИЦОМ 3 

6. РАД НА УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ 3 

7. РАД НА РАЗВОЈУ И ПРОМОЦИЈИ АУТОНОМИЈЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 1 

8. ПРОМОЦИЈА И ПРЕДСТАВЉАЊЕ УСТАНОВЕ У ОКРУЖЕЊУ 2 

9. ЛИЧНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ-СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 1 

10. ВОЂЕЊЕ ПЕДАГОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ЕВИДЕНЦИЈЕ 1 

11. МЕНТОРСТВО ПРИПРАВНИКУ 1 

12. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 1 
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12. ПАРТНЕРСТВО СА ПОРОДИЦОМ И ОКРУЖЕЊЕМ 
 

12.1. ПАТНЕРСТВО СА ПОРОДИЦОМ 

Редни 
број 

Облици сарадње Ниво сарадње 
Вријеме 

реализације 
Носиоци Праћење 

1. 
Свакодневни 

индивидуални разговори 
са родитељима 

По васпитним групама 
Свакодневно/по 

потреби 

Директор, 
васпитачи, 

педагог, 
помоћник 
директора 

Радна књига  

2. 
Родитељски састанци 

(општи и групни) 
Општи и групни састанци 

Два, три пута 
годишње/по потреби 

Директор, 
васпитачи, 

педагог, 
помоћник 
директора 

Радна књига, 
Записник 

3. 
Кутак за родитеље-

панои, интерактивна 
табла 

Установа, узрасне групе, 
изложба дјечијих радова 

Мјесечно/по потреби 

Васпитачи, 
педагог, 

помоћник 
директора 

Директор, 
помоћник 
директора, 

педагог 

4. 
Креативне радионице 

унутар Установе 
Родитељи 

У току радне 
године/континуирано 

Васпитачи, 
дјеца, 

родитељи 
Радна књига 

5. Савјет родитеља На нивоу Установе 
У току радне 

године/по потреби 

Родитељи, 
директор, 
васпитачи, 
помоћник 
директора, 

педагог 

Записник, 
директор, 
помоћник 
директора, 

педагог 

6. 

Обавјештење родитеља о 
животу у вртићу путем 

интернет странице 
вртића, паноа за 

родитеље у холу вртића 

На нивоу Установе Свакодневно 
Педагог, 

васпитачи 

Директор,  
Помоћник 
директора, 

педагог 

 

12.2. ПАТНЕРСТВО СА ШКОЛОМ 

Редни 
број 

Облици сарадње Ниво сарадње 
Вријеме 

реализације 
Носиоци Праћење 

1. 
Посјета часовима 
ученика првих разреда 
Основне школе 

Старије васпитне групе, 
први разреди Основне 

школе 
Мај, јун 

Васпитачи, 
педагог, 
учитељи, 
помоћник 
директора 

Радна књига 

2. 
Службени контакти, 
посјете и састанци, 
размјене информација 

Установа, 
Основна школа 

Континуирано 

Директор, 
васпитачи, 

педагог, 
помоћник 
директора 

Радна књига 

3. 
Достављање 
информација о дјеци 

Установа и Основна 
школа 

У току године 
Васпитачи, 
педагог и 
учитељи 

Радна књига 

4. 
Заједничке активности, 
приредбе, информације 

Установа и Основна 
школа 

Април, 
 по потреби 

Васпитачи и 
учитељи 

Радна књига 
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12.3. ПАТНЕРСТВО СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

Редни 
број 

Облици сарадње Ниво сарадње 
Вријеме 

реализације 
Носиоци Праћење 

1. 
Посјета Скупштини 
општине Прњавор, 

банци 

Начелник општине, 
предсједник СО-е, банка 

Октобар 

Директор, 
васпитачи, 

педагог, 
помоћник 
директора 

Радна 
књига/љетопис 

2. 

Посјета здравственим 
установама-Дом 

здравља, стоматолог, 
апотека 

Доктор, стоматолог, 
фармацеут 

Април, мај 

Васпитачи, 
педагог, 

помоћник 
директора 

Радна 
књига/љетопис 

3. 

Посјета градској 
тржници, полицијској 
станици, библиотеци, 

вјерским институцијама 

Продавачи, полиција, 
библиотека, вјерски 

објекти  
Октобар, март 

Васпитачи, 
педагог, 

помоћник 
директора 

Радна 
књига/љетопис 

4. 
Посјета Дјечијем 

позоришту Бања Лука 
Дјечије позориште Октобар, мај 

Директор, 
васпитачи, 

педагог, 
помоћник 
директора 

Радна 
књига/љетопис 

5. 
Учешће на уличној трци 

Прњавор 
Атлетски клуб “Прњавор“ Март 

Директор, 
васпитачи, 

педагог, 
помоћник 
директора 

Радна 
књига/љетопис 

6. 

Дан отворених врата 
када сви могу 

допринијети раду и 
животу у вртићу 

Локална 
заједница/друштвена 

средина 
Током године 

Директор, 
помоћник 
директора 

Љетопис 

 

12.4. МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

Редни 
број 

Облици сарадње Ниво сарадње 
Вријеме 

реализације 
Носиоци Праћење 

1. Дан без аутомобила Установа Септембар/октобар 

Васпитачи, 
педагог, 

родитељи, 
дјеца 

Радна књига 

2. Дјечија недјеља Установа Октобар 
Дјеца, 

васпитачи, 
педагог 

Радна књига 

3. 
Јесења свечаност 

“Кестенијада“ 
Установа  Октобар 

Васпитачи,  
Дјеца, 

родитељи 

Радна књига, 
љетопис 

4. 
Крсна слава вртића 

Свети Никола 
Установа Децембар 

Васпитачи, 
дјеца, 

родитељи 
Радна књига 

5. 
Прослава Дјечије Нове 

године 
Установа Децембар 

Васпитачи, 
родитељи, 

дјеца 
Радна књига 

6. Божић Установа Јануар 
Васпитне 

групе, 
васпитачи 

Радна књига, 
љетопис 
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7. 
Прослава 8. марта, 
маскенбал, завршна 

приредба 
Установа Март, мај 

Васпитачи, 
родитељи, 

дјеца, педагог 
Радна књига 

8. Васкршња свечаност Установа Април 
Васпитачи, 
родитељи, 

дјеца 
Радна књига 

9. 
Завршна свечаност-

приредба 
Установа Јун 

Васпитачи, 
педагог,  

дјеца 
Радна књига 

 
 13. РУКОВОЂЕЊЕ - ПРОГРАМ РАДА ДИРЕКТОРА 

ПОДРУЧЈА РАДА АКТИВНОСТИ 
ВРИЈЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. ПЛАНИРАЊЕ И 
ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА 

- Планирање почетка радне 2020/21. године у установи; 
- Извјештај о раду за 2019/20. годину; 
- Програм рада за 2020/21. годину; 
- Попис имовине у централном и подручном вртићу; 
- Извјештај о пословању; 
- Припреми програм за дјецу у години пред полазак у школу; 
- Планирање и организација за вријеме трајања љетних активности у 
установи. 

Септембар/у току 
године 

2. ОРГАНИЗАЦИЈА 
РАДА И РУКОВОЂЕЊЕ 

УСТАНОВОМ 

- Сарадња са Оснивачем установе; 
- Сарадња са Министарством просвјете и културе Републике Српске 
и Републичким педагошким заводом Републике Српске; 
- Руковођење стручним колегијом; 
- Рад и организација органа управљања у установи; 
-Праћење и примјена Закона о предшколском васпитању и 
образовању, Закона о дјечијој заштити, Закона о раду, Закона о 
систему јавних служби; 
-Организација кадрова, радно вријеме запослених у Установи, 
организација режима рада; 
- Праћење извршења донијетих одлука и давања приједлога за 
успјешнији рад предшколске установе. 

Континуирано током 
године 

3. РЕАЛИЗАЦИЈА 
ВАСПИТНО-

ОБРАЗОВНЕ ПРАКСЕ, 
ОБЕЗБЈЕЂИВАЊЕ 

УСЛОВА ЗА 
ВАСПИТНО-

ОБРАЗОВНИ РАД И 
БРИГА ЗА КВАЛИТЕТ 

-Постављање приоритета и јасно мјерљивих циљева у раду, 
позитивним промјенама и увођењем иновација стално унапређивати 
васпитно-образовни рад унутар предшколске Установе.  
-Стварати стимулативно окружење за рано учење дјеце;  
-Подстицање здраве позитивне комуникације унутар установе; 
Реализација цјеловитог програма и припремног програма за дјецу у 
години пред полазак у школу;  
-Педагошко инструктивни и савјетодавни рад са стручним тимовима, 
активима унутар Установа као и са родитељима; Унапређење рада у 
виду ангажовања стручњака разних профила као подршка васпитача 
у раду.  

У току године 

4. ЛИЧНИ 
ПРОФЕСИОНАЛНИ 

РАЗВОЈ, РАЗВОЈ 
ВАСПИТАЧА И РАД НА 

КВАЛИТЕТУ 
УСТАНОВЕ 

- Стручно усавршавање на семинарима и стручним скуповима као и 
на другим акредитованим едукативним предавањима и пројектима; 
- Стручно усавршавање кроз праћење савремене литературе; 
-Омогућити васпитачима и стручним сарадницима континуирано 
стручно усавршавање путем семинара, савјетовања, стручне 
литетатуре, размјене искустава добре праксе итд. А све у циљу 
подизања квалитете рада на виши ниво. 

У току године 



 31

5. ПРЕДСТАВЉАЊЕ 
УСТАНОВЕ У 

ОКРУЖЕЊУ И 
ПАРТНЕРСТВО СА 

ПОРОДИЦОМ 

- Као законски заступник, директор представља установу пред 
надлежним органима Републике Српске, локалне управе као и пред 
другим органима, организацијама и институцијама; 
-Сарадња са оснивачем, културним и друштвеним институцијама;  
-Учествовање у свим културним манифестацијама које организује 
Установа и локална заједница а у циљу промоције предшколске 
установе у окружењу и предшколског васпитања и образовања 
уопште. 
 

У току године 

 
13. 1. ПОДАЦИ О ДИРЕКТОРУ УСТАНОВЕ 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
(мобилни телефон) 

ЗВАЊЕ 
ДАТУМ 

ИМЕНОВАЊА 
МАНДАТ 

Слободанка Васић 
065-981-626 

Дипломирани 
професор физичког 

васпитања 

0д 26.04.2016. године в.д.; 
Од 12.09.2016. године 

директор Установе 
4 године 

Коментар: 
Навести лична искуства током руковођења (потешкоће у раду и добре стране): 

 
 
 

Руковођење установом која се бави предшколским васпитањем и образовањем дјеце треба да полази од 

одговорног руковођења стављајући приоритете дјеце на првом мјесту. Одговорност директора установе је да 

континуирано својим дјеловањем ради на промоцији важности предшколског васпитања и образовања дјеце. Добре 

стране руковођења огледа се кроз спремност локалне заједнице за унапређење квалитете рада кроз пружање адекватне 

подршке у раду и обезбјеђивање средстава да се ти циљеви испуне. Добар вид организације рада представља један од 

кључних сегмената остваривања постављених циљева у раду. Посебно се истиче и сарадња са родитељима чија дјеца 

су полазници у установи те њихова спремност да се улаже у предшколство и рани раст и развој дјеце. 

 

Такође, представљање предшколске установе односно предшколског васпитања и образовања представља 

један од главних задатака руководиоца установе.  

Као један од примарних задатака директора као руководиоца установе јесте стварање позитивне климе за рад, 

односно развијање тимског рада на нивоу установе. Као један од кључних водиља у стварању бољих услова за 

квалитетан рад и организацију рада установе је да ћемо се посветити сталном и континуираном стручном усавршавању 

из домена предшколства, радићемо на примјени нових метода и техника у раду. Посебно ћемо се посветити одабиру 

адекватних средстава које су неопходне за неометан рад установе као и сав потребан дидактички материјал, помагала и 

играчке које су потребне за реализацију активности по васпитним групама. 
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14. ПРОГРАМ РАДА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ЗА ВОР 

ПОДРУЧЈА РАДА АКТИВНОСТИ 
ВРИЈЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. ПЛАНИРАЊЕ 
ПРАЋЕЊЕ И 

ЕВАЛУАЦИЈА 
ВАСПИТНО 

ОБРАЗОВНЕ ПРАКСЕ 

-Учествовање у изради Годишњег програма рада; 
-Учествовање у планирању васпитно-образовног рада, набавци 
дидактичког материјала, играчака, сликовница, часописа у све 
васпитне групе; 
-Учешће у планирању и реализацији културних манифестација, 
наступа дјеце и сл.; 
-Учествује у избору посебних и специјализованих програма 
предшколске установе; 
-Планирање и спровођење анализа, истраживања у установи у циљу 
унапређења рада установе (испитивање потреба дјеце, родитеља, 
ставови васпитача); 
-Организација ефикасног извођења васпитно-образовног процеса; 
-Организује непосредан рад у васпитној групи и пружање помоћи 
васпитачима у васпитним групама. 

Септембар/у току 
године 

2. ОРГАНИЗАЦИЈА 
РАДА И ПОМОЋ 
РУКОВОЂЕЊА 
УСТАНОВОМ 

-Организује рад у вези са замјеном одсутних радника; 
-Учествује у формирању васпитних група и распореда васпитача по 
васпитним групама; 
-Организује тимски рад и рад у стручним органима; 
-Развијање тимског духа, стварање добре атмосфере, давање 
директне инструкције; 
-Остварити добру сарадњу са педагогом, васпитачима и осталим 
особљем; 
-Анализа рада те унапређење квалитете рада Установе; 
-Пружање помоћи директору у организовању и учествовању на 
републичким сусретима васпитача: 

Континуирано током 
године 

3. ПАРТНЕРСТВО СА 
ПОРОДИЦОМ И 
ЗАЈЕДНИЦОМ 

-Припрема и води родитељске састанке; 
-Свакодневни контакти са родитељима, осносно старатељима дјеце; 
-Сарадња са родитељима у циљу унапређења сарадње и квалитета 
рада Установе; 
-Упознаје родитеље са радом установе; 
-Организовање састанака Савјета родитеља; 
 

У току године 

4. ЛИЧНИ 
ПРОФЕСИОНАЛНИ 
РАЗВОЈ И РАД НА 

КВАЛИТЕТУ 
УСТАНОВЕ 

-Ради на личном професионалном развоју (стручно усавршавање); 
-Учешће на семинарима и предавањима које организује 
Министарство просвјете и културе Републике Српске; 
-Прати актуелности у образовној теорији и пракси у циљу 
унапређења рада Установе; 
-Прати законске прописе; 
-Евалуација и унапређење квалитете рада Установе; 
-Усавршавање васпитача и стучног особља вртића; 

У току године 

5. ПРОМОЦИЈА И 
ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

УСТАНОВЕ У 
ОКРУЖЕЊУ 

-Учешће у припреми и реализацији културних манифестација и 
приредби; 
-Сарадња са школама, установама културе, здравственим и 
социјалним установама, предузећима и другим хуманитарним 
организацијама; 
- Размјена добре праксе са другим васпитачима; 
-Промоција установе у медијима. 

У току године 
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15. ПРОГРАМ РАДА ПЕДАГОГА 

ПОДРУЧЈА РАДА АКТИВНОСТИ 
ВРИЈЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. ПЛАНИРАЊЕ, 
ПРЋЕЊЕ И 

ЕВАЛУАЦИЈА 
ВАСПИТНО-

ОБРАЗОВНЕ ПРАКСЕ 

-Израда Годишњег програма рада установе; 
-Израда индивидуалног Програма рада педагога; 
-Израда мјесечног Извјештаја рада педагога; 
-Учешће у тимском планирању и реализацији васпитно образовног 
рада; 
-Преглед педагошке документације; 
-Педагошко инструктивни рад и увид у процес васпитно образовног 
рада; 
-Вођење љетописа и Радне књиге за стручне сараднике; 
-Вођење евиденције о дневној реализацији посла педагога; 
-Израда Извјештај о годишњем раду педагога; 
-Планирање и осмишљавање манифестација и пригодних програма 
предвиђених Годишњим програмом рада установе; 
-Сарадња са васпитачима приправницима и увођење у посао; 
-Рад на осмишљавању и уређењу педагошко подстицајног окружења 
за дјецу. 

Септембар/у току 
године 

2. ПРАЋЕЊЕ 
НАПРЕДОВАЊА И 

ПОМОЋ У РАДУ СА 
ДЈЕЦОМ 

-Пружању стручне помоћи васпитачима у стварању повољне 
психолошке климе за интеракцију и комуникацију међу дјецом и 
између дјеце и одраслих; 
-Рад са дјецом на промоцији и провођењу дјечијих права;  
-Праћење новоформираних васпитних група и пружање помоћи 
васпитачима при адаптацији дјеце; 
-Праћење напредовања дјеце; 
-Рад са васпитачима на осмишљавању и реализацији активности;  
-Педагошко-инструктивни савјети за васпитно-образовни рад; 
-Рад са дјецом којима је потребна помоћ и подршка педагога; 
-Рад на јачању осјећаја сигурности, самопоуздања и позитивне слике 
о себи код дјеце; 
-Учествовање у припреми дјеце за полазак у школу; 
-Помоћ при организацији и реализацији радионица и активности са 
дјецом. 

Септембар/у току 
године 

3. ПАРТНЕРСТВО СА 
ПОРОДИЦОМ И 
ЗАЈЕДНИЦОМ 

-Организовање, учествовање и реализација родитељских састанака; 
-Индивидуални и савјетодавни рад са родитељима дјеце која имају 
потешкоће у развоју; 
-Информисање, едуковање и савјетовање родитеља у подручју бриге 
за дијете и подстицање дјечијег развоја; 
-Укључивање родитеља у различите активности унутар вртића; 
-Рад са родитељима у оквиру Савјета родитеља. 

У току године 

4. ЛИЧНИ 
ПРОФЕСИОНАЛНИ 
РАЗВОЈ И РАД НА 

КВАЛИТЕТУ 
УСТАНОВЕ 

-Праћење стручне педагошко-психолошке литературе; 
-Учешће на савјетовањима, семинарима за стручно усавршавање које 
организује Министарство просвјете и културе Републике Српске и 
Републички педагошки завод Републике Српске; 
-Рад на развојном пројекту (завршна свечаност); 
-Учешће на састанцима Стручног актива, Стручног вијећа и Савјета 
родитеља; 
 

У току године 
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5. ПРОМОЦИЈА И 
ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

УСТАНОВЕ У 
ОКРУЖЕЊУ 

-Представљање Установе учешћем у јавним манифестацијама, 
културним и друштвеним догађајима као и учешће у пројектима; 
-Сарадња са локалном заједницом и културно друштвеним 
институцијама у нашем окружењу;  
-Послови планирања, организације и реализације манифестација, 
излета, приредби и завршне свечаности. 

У току године 

 
Навести лична искуства током рада стручних сарадника (потешкоће у раду и добре стране); aко установа има тим 
стручних сарадника, навести искуства у заједничком раду: 
 
 

Рад стручног сарадника у претходној 2019/20. години заснивао се на анализи, евалуацији и истраживању 

васпитно образовног рада са дјецом те процјену примјењених техника у раду са дјецом од стране васпитача. Такође, 

педагог је радио на истраживачком пројекту о самоевалуацији рада васпитача да би добио повратну информацију о 

добрим и лошим примјерима из праксе којима смо се као стручни тим на нивоу Стручног актива детаљно посветили. У 

радној 2019/20. години настојали смо да се јачају васпитачке компетенције те да  јачамо тимски рад на нивоу установе. 

Педагог је осмислио и у договор са васпитачима покренуо радионице које имају за циљ дружење и неформално учење 

о свим битним ставкама које се односе на васпитно-образовни рад са дјецом. У пракси овај вид јачања тимског рада и 

боље комуникације добио је позитивне резултате као и јачање васпитачких компетенција. Као један од успјешнијих 

пројеката истиче се израда дидактичких играчака за све васпитне групе од рециклираног материјала. У овом раду 

учествовало је 16 васпитача са педагогом. 

 

Посебна пажња посветила се сарадњи са родитељима која је имала за циљ да се унаприједи квалитет рада са 

дјецом и обезбиједе најбољи услови за рад. Поред квалитетно осмишљених учећих и слободних активности посебна 

пажња се посветила осмишљавању креативно подстицајног окружења који ће дјеловати на развој свих аспеката дјечије 

личности. Осмишљавање дидактичко подстицајног и педагошко стимулативног окружења за рад са дјецом дало је 

позитивне резултате у пракси.  

 

Установа је и ове године опремљена адекватним дидактичким средствима што је олакшало рад са дјецом као и 

специфичностима васпитних група. Такође, педагог је сарађивао са логопедима и дефектолозима уз чију помоћ  је 

радио на раној детекцији сметњи у говору те родитеље упућивао на исто. У наредној радној 2020/21. години радит 

ћемо на унапређењу квалитете пружања услуга у нашем вртићу кроз професионални развој, пружање иновативних и 

нових метода и техника у раду, јачат ћемо компетенције васпитача и родитеља те ћемо радити на побољшању положаја 

дјетете, а све у циљу пружања бољих и квалитетнијих услуга боравка дјеце у нашој установи. 
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16. ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВИЈЕЋА 

САДРЖАЈИ СЈЕДНИЦА ВРИЈЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 IX X XI XII I II III IV V VI VII 

Разматрање закључака са претходне сjеднице Стручног 
вијећа 

x x x x x x x x x x x 

Упознавањем са Извјештајем о раду за радну 2019/20. годину           x 

Извјештај о раду за вријеме реализације љетних активности             

Разматрање и утврђивање приједлога као и усвајање 
приједлога Годишњег програма рада установе за 2020/21. 
годину 

x          x 

Разматрање Извјештаја, Записника са конкурса за пријем 
дјеце: број дјеце, број дјеце по васпитним групама, број дјеце 
у јасличкој групи, распоред васпитача по васпитним групама 

          x 

Анализа реализације Годишњег програма рада за 2019/20. 
годину 

          x 

Вођење педагошке документације према Правилнику о 
вођењу документације 

x x x x x x x x x x x 

Анализа организационо-техничких услова рада x           

Обиљежавање празника и манифестација у Установи   x  x x  x x    

Организовање и реализације стручног усавршавања за 
васпитаче, стручног сарадника и директора 

      x    x 

Осврт на сарадњу са родитељима и локалном заједницом    x      x  

Учествовање на конкурсима и пројектима    x    x x   

Анализа, организација и реализација излета и организованих 
посјета 

      x x x   

Планирање и реализација програма за дјецу у години пред 
полазак у школу 

    x    x   

Упознавање са радом и финансијским пословањем у 2020/21. 
години 

      x     

Планови за годишње одморе         x x  

Организација рада за вријеме трајања љетних активности 
(план и програм) 

         x x 

Текућа питања  По потреби  
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17. ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЈАСЛИЧКИХ И ВРТИЋКИХ ГРУПА (на нивоу 
организационих јединица) 

САДРЖАЈИ СЈЕДНИЦА ВРИЈЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 IX X XI XII I II III IV V VI VII 

Консултације и разговори о адаптивном процесу код дјеце x          x 

Увид у структуру и динамику групе и квалитет групних 
релација 

x x          

Извјештај директора и педагога о реализацији Програма рада 
љетних активности 

x           

Извјештај директора о плану уписа дјеце у јаслице/вртић за 
2020/21. годину (уписан број дјеце, број дјеце у групи, 
распоред рада васпитача по васпитним групама) 

x           

Годишњи План и програм рада Установе за 2020/21. годину           x 

Осврт на реализацију и испуњених очекивања у радној 
2019/20. години. Рефлексија на остварене и постигнуте 
резултате 

         x  

Састанци Стручног актива током радне године, договор око 
организације и реализације програма, Годишњем плана и 
програма рада установе 

x x x x x x x x x x x 

Извјештај са семинара директора, педагога и васпитача x По потреби  

Обиљежавање свечаности, празника и важнијих датума 
унутар установе 

x x x x x  x x    

Организовање и реализације једнодневних излета са дјецом 
(уз сагласност и договор са родитељима) 

 x       x   

Организовање завршне приредбе старијих васпитних група и 
дјеце која похађају припремни програм у години пред 
полазак у школу 

        x   

Информисање о текућој проблематици, догађајима из праксе  По потреби  

Извјештај о вођењу педагошке документације и извјештај 
васпитача по васпитним групама 

    x x x x x x x 

Евалуација реализованих активности (приједлози и примјери 
како унаприједити васпитно образовни рад) 

   x    x    

Размјена примјера из праксе (ситуације које су унаприједиле 
сарадњу са дјецом или родитељима) 

      x x x   
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18. ПРОГРАМ РАДА САВЈЕТА РОДИТЕЉА 

САДРЖАЈИ СЈЕДНИЦА ВРИЈЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 IX X XI XII I II III IV V VI VII 

Активности око почетка реализације програма за 2020/21. 
годину  

x           

Конституисање Савјета родитеља x           

Упознавање са Правилником о раду Савјета родитеља x           

Избор предсједника, замјеника предсједника и записничара 
Савјета родитеља 

x           

План рада Савјета родитеља за 2020/21. годину x           

Упознавање са Годишњим програмом рада установе за 
2020/21. годину 

x           

Извјештај о реализацији васпитно-образовног рада за 
2019/20. годину 

x           

Реализација специјализованих програма у установи (школа 
спорта и фолклор) 

x           

Приједлог мјера за унапређење квалитете рада Установе    x        

Избор фотографа за фотографисање и снимање приредби    x   x     

Одлучивање о Новогодишњим пакетићима (садржај, цијена 
и мјесто набавке) 

   x        

Обиљежавање вјерских празника у установи    x   x     

Могућност помоћи родитеља о обезбјеђивању материјала за 
рад са дјецом 

x      x     

Сарадња са друштвеном средином, школом и локалном 
заједницом 

x      x     

Организација рада Установе у љетном периоду (активности, 
годишњи одмори) 

         x  

Актуелна питања  По потреби  
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19. УПРАВЉАЊЕ – ПРОГРАМ РАДА УПРАВНОГ ОДБОРА 
 

САДРЖАЈИ СЈЕДНИЦА ВРИЈЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 IX X XI XII I II III IV V VI VII 

Разматрање закључака са претходне сjеднице Управног 
одбора 

 По потреби  

Анализа и усвајање о реализацији Годишњег програма рада 
за радну 2019/20. годину 

x           

Доношење одлуке о усвајању Годишњег програма рада за 
2020/21. годину 

x           

Разматрање и усвајање Извјештаја о раду за радну 2019/20. 
годину 

x           

Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању и завршног 
рачуна за 2019. годину 

x           

Разматрање и усвајање Извјештаја о извршеном попису 
имовине за 2019. годину 

     x      

Праћење извршења донијетих одлука и давање приједлога за 
успјешнији рад Установе у цјелини 

x           

Одлучивање о другом степену о жалбама и приговорима на 
одлуке директора 

 По потреби  

Рјешавање молби из надлежности  По потреби  

Доношење нових и измјена постојећих општих аката и 
усаглашавање са Законом 

 По потреби  

Разматрање и усвајање докумената по Скупштинској 
процедури  

x           

Текућа проблематика  По потреби  
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20. НАПОМЕНЕ 
 

 

На крају радне 2019/20. године можемо закључити да су све планиране активности које су произилазиле из Годишњег 

програма рада и Годишњег плана рада установе успјешно реализоване с тим да напоменемо да је васпитно-образовни рад 

усљед појаве пандемије вируса (COVID-19) био обустављен од половине мјесеца марта 2020. године до почетка јуна 

2020. године. Односно, све планиране активности су успјешно реализоване до дана 13.03.2020. године када је Кризни 

штаб Прњавор обуставио реализацију васпитно-образовног рада у Дјечијим вртићима због појаве пандемије covid-19 

вируса. На сједници дана 27.04.2020. године мјере о забрани рада установе су продужене. Такође, обустава васпитно-

образовног рада у Дјечијим вртићима се наставља те на сједници одржаној дана 11.05.2020. године Кризни штаб 

Прњавор је издао да се мјере забране рада продужавају до 25.05.2020. године. Након истека предвиђене мјере о забрани 

рада Кризни штаб Прњавор дао је сагласност да Дјечији вртићи и играонице почињу са радом од 01.06.2020. године у 

прописаном радном времену. Рад вртић је наставио реализацију по мјерама које је издао Институт за јавно здравство 

Републике Српске и Министарство просвјете и културе Републике Српске 

У току обуставе рада запослени у Установи покренули су акцију хуманитарног карактера израде маски које су биле 

обавезне за ношење како у затвореном простору тако и на отвореном те исте донирали Кризном штабу Прњавор. 

У току трајања обуставе рада запослени у установи такође су преуредили како унутрашњи тако и вањски дио вртића. 

Радило се на детаљном уређењу свих просторија, организацији унутар учионица те богаћење просторија садржајима које 

су намјењене за дјецу предшколског узраста а које доприносе унапређењу васпитно-образовног рада. Вањски дио 

установе, двориште обогаћено је са новим полигонима те осмишљеним и израђеним реквизитима за дјецу која ће 

подстицати на развијање љубави према спорту, боравку на отвореном и физичким активностима. Као резултат ове 

активности на нивоу оба објакта установа је учествовала на Конкурсу које је објавила Општина Прњавор за најуређеније 

двориште јавне установе и организације за 2020. годину. Централни вртић добио је награду за “Најуређеније двориште 

јавне установе и организације 2020. године“.  

У току радне 2019/20. године рад по васпитним групама реализовао се неометано, све планирање активности, како 

усмјерене тако и слободне успјешно су  реализоване.  

У свим васпитним групама били су распоређена по два васпитача предшколске дјеце. Наша установа броји 8 

васпитних група с тим да од 2017. године наш вртић броји и једну старију јасличку групу. У току радне године радило се 

на осмишљавању дидактичког окружења које је педагошки стимулативан за боравак, раст и развој дјеце у вртићу. 

Посветили смо се обезбјеђивању још бољих, иновативнијих и квалитетнијих услова за рад и боравак дјеце у 

предшколској установи. Радили смо на стручном усавршавању како унутар установе тако и ван ње гдје смо настојали да 

у васпитно-образовном раду примјенимо нове технике и методе а у складу са новим научним достигнућима у 

предшколском васпитању и образовању. Наша мисија је да будемо установа у којој ће дијете добити све потребне услове 

који ће пратити дјечији раст и развој а утицати на његово подстицање и мотивисање да се развијају до свог личног 

максимума поштујући свако дијете као засебну индивидуу у васпитно-образовном процесу. 

И  наредне радне 2020/21. године залагат ћемо се да наша установа постиже завидне резултате на подручју васпитно-

образовног рада са предшколском дјецом те да будемо дио позитивног примјера у нашем окружењу. Такође, радит ћемо 

на подизању свијести о важности предшколског васпитања, истицат ћемо важност породице у животу дјетета, 

обогатићемо и његовати сарадњу са родитељима и нашом локалном заједицом. Све наше планиране активности полазиће 

од дјечијих потреба. 
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Вртић ће настојати да и ове радне године постигнемо добре резултате у погледу сарадње са надлежним институцијама 

те ћемо се трудити да наш рад обогатимо са новим позитивним примјерима из праксе. Такође, квалитет боравка дјеце 

треба да буде примарна улога у нашем раду те ћемо обезбједити све потребне услове како би дјеца имала адекватан 

боравак у васпитним групама сходно свом календарском узрасту. Праћењем развоја сваког дјетета настојат ћемо да  

одговоримо на њихове потребе те у складу са њима и организујемо, планирамо и изводимо све активности. И ове радне 

године мисија вртића ће бити да осигурамо квалитетне услове за раст и развој сваког дјетета уз пружање подршке 

родитељима као партнерима у васпитању. 
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              ПРИЛОГ 1 – ПЛАН УЧЕЋИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2020/21. ГОДИНУ 

  МЈЕСЕЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Гдје путујемо-зимске радости; Бадње вече и Божић; Читај ми причу-ја у 
библиотеци; Зимске новости и њена идила; Свети Сава; Зимска одјећа и 
обућа;Наше здравље 

 
ЈАНУАР 

Мјесто у којем живим; Ја на селу-ја у граду; Сјеверни пол-поларне животиње; 
Породично стабло; Моја породица (ужа и шира); Чувајмо здравље; Кад порастем 
бићу...; Животиње на фарми - домаће животиње-кућни љубимци; Екологија у 
вртићу; Занимања људи: ветеринар 

 
 

ФЕБРУАР 

Љубав се зове МАМА; Прослава 8. марта; Мене је родила...; Шаљемо писма и 
честитке-занимање: поштар; Вијесници прољећа; Пчелице-зујалице; Шта све 
видимо кроз прозор; Биљни свијет у мом дворишту; Вода нам служи за...; 
Уређење дворишта-рециклирамо/екологија; Маскенбал у нашем граду 

 
 

МАРТ 

Воћњак; Цвјетна ливада и инсекти; Васкрс-традиција и обичаји; Пернате домаће 
животиње; Дивље животиње; Цврчак у трави; Саобраћај-полигон; Дијелови 
биљке; Дан Планете земље 

 
АПРИЛ 

На цвјетној ливади у мају; Бонтон - моје лијепо понашање; Шта све имамо у 
башти - на пијаци; Прољећни радови у врту; Пчела и мед; Еколошки дани у 
вртићу; Чувајмо нашу природу; Рано воће и поврће 

 
МАЈ 

Инсекти и биљке; Полигон у дворишту-спортске активности; Огрлице од 
макарона; Балони од сапунице; Морске животиње; Приче о мору и љету; 
Сликање у млијеку; Лед у боји 

 
ЈУН 

Шарене лоптице; Љетни кутак; Наше мало море; Љетно кино; Пецамо рибице;  
Енциклопедије, сликовнице о мору, морским животињама 

 
ЈУЛ 

Игреупијески-моделовање; Препознавање и именовање различитих звукова из 
природе; Плес и игра уз музику; Мини лабораторија (експерименти); Сензорна 
кутија; Шта то лијепо мирише; Шетње градом; Пишемо писмо 

 
 

АВГУСТ 

Вртић моја друга кућа; Хигијена (тијела и простора); Дјечија осјећања; Мој друг 
и ја; Моје тијело; Моја породица (ужа, шира);Шта се у вртићу ради (упознај моју 
нову средину);  

 
СЕПТЕМБАР 

Моја права и обавезе (дјечија недјеља); Поврћијада; Јесен нам је донијела пуну 
корпу...; Моја гардероба; Моја мала башта пуна витамина; Јесење воће и поврће; 
Другарство је важно; Корпа пуна здравих витамина; Здраво једем и здраво се 
храним; Касица прасица-штедња 

 
 

ОКТОБАР 

Биљни и животињски свијет у јесен; Плодови јесени; Зимница-шта се у кухињи 
спрема; Шумске животиње; Птице селице; Занимања људи; Кестенијада у нашем 
вртићу; Временске прилике-мали метеоролози 

 
НОВЕМБАР 

Добро нам дошла драга зимо; Крсна слава вртића - Свети Никола; Спремили смо 
чизмице; У сусрет зими и њеним радостима; Моја новогодишња жеља; Празници 
нам стижу (традиција и обичаји у нашем крају); Дједе Мразе имам жељу...; 
Новогодишња приредба; Здрава исхрана у вртићу; Живот на Сјеверном и Јужном 
полу; Први дан зиме; Пишемо писмо-честитку 

 
 

ДЕЦЕМБАР 
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ПРИЛОГ 2 - ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА КАЛЕНДАРСКУ 2021. ГОДИНУ 

 

За рад наше установе  у 2021. години потребно је обезбиједити новчана средства у износу 990.400,00КМ.  

Властити приходи планирају се у износу од 246.000,00. Планирани приходи оствариће се под условом да од укупно 

200 уписане дјеце, за 183 дјеце накнада за боравак у вртићким групама износи 100,00КМ мјесечно, док за јасличку 

групу од 17  малишана накнада износи 130,00КМ.  

Приходи од других нивоa власти (Министарство просвјете и културе РС) планирају се у износу од 4.908,00КМ. Ова 

средства  дозначавају се намјенски за трошкове реализације програма припреме дјеце у години пред полазак у школу и 

висина средстава зависи од броја дјеце уписане у припремни програм.  

Пројекција прихода приказана је у Табели 1. (Прилог 1.1.) 

 

РАСХОДИ ЗА ЛИЧНА ПРИМАЊА 

Плате запослених  

За бруто плате планирана су новчана средства у износу од 529.000,00КМ. Средства су планирана за укупно 36  

запослених радника. Бруто накнаде трошкова запослених планиране су у износу од 142.000,00КМ а чине их: 

-топли оброк за 36 радника у износу од 97.900,00КМ, 

-путни трошкови за 16 радника у износу од 17.600,00КМ, 

-регрес за годишњи одмор за 34 радника на бази најниже плате од 520,00КМ по раднику што укупно износи 

26.500,00 КМ. 

Остали трошкови на овим позицијама износе 7.000,00КМ, а односе се на накнаду плата запослених за вријеме 

боловања и трошкове исплата једнократних помоћи. 

 

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА РОБА И УСЛУГА  

Расходе по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга планирали смо у износу 

од 48.000,00КМ. 

Највећи дио ових средстава односи се на трошкове превоза дјеце до Организационе јединице у Доњој Илови за који је 

ангажован јавни превоз који превози око 30 малишана сваки радни дан два пута дневно. 

Трошкови огрева планирани су на бази остварене потрошње у 2019. години . 

Расходи за режијски материјал од 12.000,00КМ  планирани су на бази потрошње из 2018. и 2019. године и углавном 

се односе  на трошкове одржавања чистоће, набавку стручне литературе и слично.  

Расходи за материјал за посебне намјене планирани су у износу од 93.000,00КМ и представљају  највећу ставку 

трошкова роба и услуга.  Поменути расходи планирани су на бази потрошње  из 2019. године и очекиваног повећања 

броја уписане дјеце у 2021. години. Ови трошкови се углавном односе на набавку материјала и роба за припрему хране 

као и на трошкове дидактичког материјала и играчака. 

Расходи за текуће одржавање планирани су у износу од  43.000,00КМ. Новчана средства у износу од 5.000,00КМ 

планирана су за трошкове одржавања дворишта као и одржавања постојеће опреме. Као и сваке године, планирано је  

кречење и фарбање централног вртића, као и вртића у Организационој јединици Доња Илова, а вриједност ових радова 

процијенили смо на 3.000,00КМ. За изградњу помоћног објекта- шупе за складиштење пелета и дрвета за огрев 

потребно је издвојити око 5.000,00КМ. Иза новоизграђеног дијела вртића појавили су се проблеми са површинским 

водама и одроном  због чега је неопходно  да се уради дренажа, односно одвођење површинских вода у оборинску 

канализацу, као и  изградња  потпорног зида у задњем дијелу дворишта. За поменуте радове и пројекат потребна су 

нам новчана средства у износу од 30.000,00КМ.  

Расходи по основу путовања и смјештаја планирани су у износу од 3.000,00КМ како бисмо надокнадили трошкове 

за службена путовања запослених која се углавном односе на присуствовању семинарима као и савјетовањима за 

васпитаче на којима је присуство васпитача обавезно. 
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Расходи за стручне услуге планирани су у износу од 4.500,00КМ и обухватају услуге  осигурања дјеце и радника, 

услуге јавног оглашавања, и услуге одржавања програма за обрачун плата за које је потребно издвојити 2.500,00КМ .  

Остали непоменути расходи  планирају се у висини од 13,000,00КМ  и њих чине: 

-систематски и санитарни прегледи  за 35 запослених у износу од 5.050,00КМ, 

- доприноси за запошљавање и рехабилитацију инвалида  у износу од 1.000,00КМ, 

-полагање стручних испита  за 2 радника у износу од 700,00КМ, 

- преглед исправности хране од стране Института за јавно здравство у износу од 2.500,00КМ , 

- дезинфекција просторија  у износу од 750.00КМ, 

-  одржавање савјетовања за стручне сараднике на нивоу РС испред РПЗ-а у износу од 2,000,00 

-остали непланирани трошкови у износу од 1.000,00КМ. 

 

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

 Издаци за набавку постројења и опреме  планирани су у износу од 7.000,00КМ. и утрошиће се за набавку ормарића 

у Организационој јединици Доња Илова, као и на додатно опремање кухиње за шта су неопходна новчана средства у 

износу од 3.500,00КМ. За набавку рачунарске опреме, коју је потребно промијенити због честих кварова и 

застарјелости, недостаје нам 1.500,00КМ. Такође, планирамо набавку 5 столова и 20 столица за Организациону 

јединицу у  Доњој Илови. 

На буџетској позицији која се односи на издатке за изградњу и прибављање објеката образовних и научних 

институција, планирамо новчана средства у износу од 60.000,00КМ која су нам неопходна за изграднју фискултурне 

сале површине 60м2. 

Издаци за набавку ситног инвентара планири су у износу од 4,000,00КМ. Новчана средства утрошиће се за набавку 

радних мантила и папуча за васпитаче, кухаре и помоћне раднике. Остале трошкове који се односе на ситан алат и 

инвентар процијенили смо на 2.000,00КМ. 

 Издаци за накнаду плата за породиљско одсуство и за вријеме боловања који се рефундирају од фондова 

обавезног социјалног осигурања планирани су у износу од  20.000,00 због одласка 3 радника на породиљско одсуство 

које ће трајати до средине 2021. године 

Табеларни приказ планираних буџетских средстава за 2021. годину приказан је у Табели 2. (Прилог 2.2.) 

НАПОМЕНА: Пројекција трошкова вршена је на основу потрошње новчаних средстава у 2019. години, јер је због 

негативне епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID-19 у 2020. години рад наше установе био ограничен. 

 

 

У Прњавору, 17.08.2020. године                                                                

 

                     Предсједник Управног одбора 

                                                                                                                                        ___________________________ 

           Др Слободан Илишковић 

Број протокола:  270/20 
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Пројекција прихода за 2021.годину-Табела 1. 

 

ШИФРА ПРИХОДА ОПИС ПЛАН ЗА 2021.ГОДИНУ 

722591 Приходи од пружања јавних услуга( 

влкастити приходи буџетског 

корисника) 

246.000,00КМ 

787200 Трансфер Министарства 

просвјете и културе за припрему 

дјеце за полазак у шлолу 

 

4.908,00КМ 

938100 Примици за накнаде плата за 

породиљско одсуство и за вријеме 

боловања који се рефундирају 

20.000,00КМ 

  

УКУПНО 

 

270.908,00КМ 
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Табеларни приказ планираних новчаних средстава за 2021.годину- Табела 2. 

Подкат-

егорија

Главна 

група 

1 2 3 4

411000 Расходи за лична примања запослених 678,000.00
0911 411100 Бруто плате запослених 529,000.00
0911 411200 Бруто накнаде трошкова запослених 142,000.00
0911 411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) 4,000.00
0911 411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 3,000.00

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 221,400.00
0911 412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 48,000.00
0911 412300 Расходи за режијски материјал 12,000.00
0911 412400 Расходи за материјал за посебне намјене 93,000.00
0911 412500 Расходи за текуће одржавање 43,000.00
0911 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 3,000.00
0911 412700 Расходи за стручне услуге 4,500.00
0911 412900 Остали непоменути расходи 13,000.00

0911 412900
Остали непоменути расходи - припрема дјеце за полазак у

 школу из дозначене помоћи Министарства просвјете и културе РС 4,900.00
511000 Издаци за произведену сталну имовину 67,000.00

511123
Издаци за  изградњу и прибављање објеката  образовних и научних институција  (позоришта, музеји, 

галерије, домови културе, библиотеке и сл.) 60,000.00
0911 511300 Набавка опреме 7,000.00

516000
Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, 

амбалаже и сл. 4,000.00
0911 516100 Издаци за залихе ситног инвентара, одјеће и обуће 4,000.00

638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 20,000.00

638100
Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство и за вријеме боловања који се рефундирају 

од фондова обавезног социјалног осигурања 20,000.00

990,400.00

ПЛАНИРАНА 

БУЏЕТСКА 

СРЕДСТВА ЗА

2021.г.

Фун. 

код

Број конта

О П И С

Назив и број потрошачке јединице:

ЈУ Дјечији вртић " Наша радост" Прњавор
Број: 00750400

Укупни расходи за потрошачку

 јединицу бр.  00750400  

 


