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Септембар, 2020. године 

 

 

 



 

Извештај о раду директора ПУ ''Ласта'' из Голупца (у даљем тексту: Установа)  

односи се на период од 01. 09. 2019. до 31. 08. 2020. године. 

Директор се у свом раду придржавао члана 126. Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 88/2017, 27/2018-др закон, 

10/2019 и 6/2020 - даље: Закон) који дефинише надлежност и одговорност директора 

установе: 

1) одговорност за законитост рада и за успешно обављање делатности; 

2) планирање и организовање остваривања програма васпитања и образовања и 

свих активности Установе; 

3) старање  о осигурању квалитета, самовредновању, унапређењу васпитно-

образовног рада; 

4) старање о остваривању Развојног плана; 

5) одлучивање о наменском коришћењу средстава утврђених финансијским 

планом у складу са законом; 

6) сарадња са јединицом локалне самоуправе, организацијама и удружењима; 

7) организовање и вршење педагошко-инструктивног рада, праћење васпитно-

образовног рада и педагошке праксе и предузимање мера за унапређивање и 

усавршавање рада васпитача и медицинских сестара-васпитача; 

8) планирање и праћење стручног усавршавања; 

9) предузимање мера ради извршавања налога противпожарног инспектора; 

10) благовремено информисање запослених, родитеља, органа управљања и 

стручних органа  о свим питањима од значаја за рад Установе, 

11) сазивање и руковођење седницама Педагошог колегијума, Васпитно-

образовног већа, без права одлучивања; 

12) образовање стручних тела и тимова, усмеравање и усклађивање рада 

стручних органа у Установи; 

13) сарадња са родитељима деце; 

14) подношење извештаја о раду Установе и о свом раду; 

 

Осим послова утврђених Законом, директор је обављао секретарске и 

административне послове: припремао материјал за Управни одбор;  водио персоналне 

досијее радника; водио књигу рачуна и деловодник; подносио редовно месечне 

извештаје о реализовању припремног предшколског програма и присуству деце која 

имају право на регресиран боравак, примао и слао пошту и др. 

 

Најбитније конкретне активности по месецима: 

 

Септембар:                                                   

 

- 02.09.2019.-Достављање месечних извештаја Минисарству просвете, науке и 

технолошког развоја сваког месеца (ППП); 

- 02.09.2019.-Упис новопријављене  деце у ПУ „Ласта“; 

- 02.09.2019.-Контрола спољашњег и унутрашњег простора ради пријема деце 

и почетка нове школске/радне године; 

- 03.09.2019.-Контрола против пожарних апарата и хидратантске мреже; 

- 03.09.2020.-Васпитно-образовно веће; 



- 04.09.2020.- Пертинијеви дани дидактике 2019- набавка играчака и присуство 

на стручним предавањима у оквиру манифестације; 

- 05.09.2019.- Срадња са Минисарством просвете, науке и технолошког развоја 

у оквиру Пројекта SUPER; 

- 05.09.2019.-Организовање и контрола сервисирања клима уређаја; 

-  05.09.2019.-Сарадња са Школском управом; 

- 05.09.2019.-Сарадња са Локалном самоуправом; 

- 09.09.2019.-Сарадња са Минисарством просвете, науке и технолошког 

развоја у оквиру Пројекта ИПА-2014; 

- 09.09.2019.-Сарадња са Заводом за јавно здравње-ДДД; 

- 10.09.2019.-Израда Извештаја и Годишњих планова рада, Планова набавки; 

- 11.09.2019.- Васпитно-образовно веће; 

- 12.09.2019.- Савет родитеља; 

- 13.09.2019.- Управни одбор; 

- 16.09.2019.-Структура радне недеље; 

- 19.09.2019.-Набавка машине за одржавање зелених површина;  

- 20.09.2019.- Конференција на тему: „Велики људи од малих ногу“ у оквиру 

Пројекта Инклузивног предшколског васпитања и образовања у Београду, 

Клуб посланика; 

- 21.09.2019.-Набавка радних листова за све васпитне групе-сарадња са  

Креативним центром и издавачком кућом „Kllet“; 

- 23.09.2019.-Ликовно-еколошка колонија и Јесењи карневал у Жагубици; 

Актив директора Браничевског и Подунавског округа“; 

- 24.09.2019.- Сарадња са Локалном самоуправом; 

- 24.09.2019.-Сарадња са Добровољним ватрогасним друштвом Општине 

Голубац и Сектором за ванредне ситуације-Ватрогасне јединице из 

Пожаревцу у виду реализације показне вежбе планиране за прву недељу 

октобра месеца; 

- 24.09.2019.-Припрема материјала за е-Голубац; 

- 25.09.2019.-Сарадња са Локалном самоуправом по питању обележавања 

Дечије недеље; 

- 25.09.2019.-Сарадња са Школском управом-оделења у Смедереву; 

- 26.09.2019.-Санитарна инспекција; 

- 30.09.2019.-Припрема Извештаја: присутност на послу-радни сати, извештај 

о путним трошковима за запослене, извештај о деци путницима; (месечно) 

 

Октобар: 

- 02.10.2019.-Показна вежба Ватрогасних јединица и учествовање наше 

Установе - сарадња са Основном школом „Бранко Радичевић“ и 

Добровољним ватрогасним друштвом Општине Голубац и Сектором за 

ванредне ситуације - Ватрогасне јединице из Пожаревца; 

- 04.10.-05.10.2019.-Стручни сусрети васпитача „Васпитачи-васпитачима“-

Извор грађења односа, интегрисаног учења и богаћења искуства детета, у 

Смедереву; 

- 07.10.2019.-Општинско веће; 

- 07.10.2019.- 11.10.2019.-Учествовање у планирању и организацији Дечије 

недеље; 

- 09.10.2019.-Посета председнику Општине у оквиру Дечије недеље; 



- 10.10.2019.-Учешће у медијима, САТ-ТВ; 

- 10.10.2019.-Сарадња са Народном библиотеком „Вељко Дугошевић“; 

- 10.10.2019.-Васпитно-образовно веће; 

- 11.10.2019.-Организовање позоришне представе за децу; 

- 14.10.2019.-Састанак Тима за креативно уређење простора; 

- 14.10.-18.10.2019.- Учешће у организацији и обележавању „Недеље здраве 

хране“; 

- 15.10.2019.-Скупштина Општине Голубац; 

- 16.10.2019.-Припрема документације за увођење услуге „е-вртић“; 

- 16.10.2019.-Конкурс „Железница очима деце 2019“; 

- 16.10.2019.-Организовање и припрема за радове на кровној конструкцији 

Објекта 1.-договор са извођачима; 

- 18.10.2019.-Сарадња са Домом здравља Голубац и посета педијатра и 

стоматолога - здравствено васпитни рад са децом; 

- 23.10.-25.10.2019.-Присуство на тродневноj обуци представника локалних 

самоуправа у оквиру Пројекта SUPER „Подршка реформи система 

предшколског васпитања и образовања у Србији“, под називом „Ка 

квалитетном предшколском васпитању и образовању у локалној заједници“ у 

Голупцу; 

- 29.10.2019.-Актив директора, стручних сарадника и сарадника Браничевског, 

Подунавског и Поморавског округа и шире у Деспотовцу; 

 

Новембар: 

 

- 04.11.2019.- Сарадња са Школском управом;  

- 06.11.2019.-Васпитно-образовно веће; 

- 06.11.2019.-Набавка опреме за грејну мрежу, успостављање система; 

- 07.11.2019.-Педагошки колегијум; 

- 07.11.2019.-Сарадња са Школском управом; 

- 07.11.2019.-Сарадња са Локалном самоуправом; 

- 08.11.2019.-Набавка стручне литературе за васпитаче и литературе за 

Библиотеку за родитеље Издавачке куће „Креативни центар“; 

- 08.11.2019.-Сарадња са Црвеним крстом Голубац-пријем донације; 

- 12.11.2019.-Учешће у раду Тима за самовредновање и Тима за 

професионални развој; 

- 14.11.2019.-Учешће  у раду Стручног актива за развојно планирање и Тима за 

обезбеђивање квалитета и развој установе; 

- 15.11.2019.-Учешће у раду Тима за инклузивно образовање; 

- 20.11.2019.-Пријем представника Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја поводом донације ИПА-2014; 

- 20.11.2019.- Набавка материјала за кухињу; 

- 21.11.2019.-Санитарна инспекција; 

- 29.11.2019.- Преглед евиденције Књига васпитно- образовног рада и Књига 

неге; 

- 29.11.2019.-Израда Извештаја о реализацији Плана интегритета; 
 

 



 

Децембар: 

 

            

- 02.12.2019.-Израда оквирног плана Стратешког документа при Пројекту 

СУПЕР у сарадњи са члановима радне групе; 

- 03.12.2019.-Сарадња са Народном библиотеком и Основном школом ради 

реализације заједничког Новогодишњег концерта; 

- 03.12.2019.-Васпитно-образовно веће; 

- 03.12.2019.-Учешће у раду Тима за креативно уређење простора; 

- 03.12.2019.-Набавка материјала за потребе рада васпитног особља; 

- 03.12.2019.- Припремање и упућивање захтева за донацију канцеларијског 

намештаја; 

- 04.12.2019.-Састанак радне групе Пројекта СУПЕР; 

- 04.12.2019.-Савет родитеља; 

- 04.12.2018.- Организовање Новогодишње недеље у Установи и 

новогодишњих активности у сарадњи са институцијама у окружењу; 

- 05.12.2019.-Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања; 

- 09.12.2019.-Сарадња са Локалном самоуправом; 

- 10.12.2019.-Управни одбор; 

- 10.12.2019.-Припремање документације за попис имовине и обавеза са 

стањем на дан 31.12.2019. године; 

- 10.12.2019.-Сарадња са менторима Пројекта СУПЕР у вези израде 

Стратешког документа; 

- 12.12.2019.-Присуство на Скупштини Удружења директора предшколских 

установа Србије у Пожаревцу; 

- 16.12.2019.-Набавка радне обуће за све запослене; 

- 16.12.2019.-Набавка канцеларијског материјала за рад; 

- 17.12.2019.-Управни одбор; 

- 20.12.2019. Сарадња са Локалном самоуправом-присуство на отварању 

граничног прелаза са Румунијом; 

- 20.12.2019.-Организовање Новогодишње представе за децу „Права је ствар 

новогодишњи дар“ у сарадњи са Народном библиотеком „Вељко 

Дугошевић“ у Голупцу; 

- 24.12.2019.-Израда Статистичког извештаја одељења у Смедереву; 

- 24.12.2019.- Организовање Новогодишње приредбе за децу у сарадњи са 

Народном библиотеком „Вељко Дугошевић“ и ОШ „Бранко Радичевић“у 

Голупцу; 

- 23.12.-31.12.2019. -Организовање Новогодишње недеље; 

- 28.12.2019.-Сарадња са Локалном самоуправом-Новогодишњи коктел на 

тврђави Стари град Голубац; 

 
Јануар: 

 

- 10.01.2020.-Набавка књига за све васпитне групе; 

- 15.01.2020.-Набавка репроматеријала за рад са децом; 

- 15.01.2020.-Васпитно-образовно веће; 



- 17.01.2020.-Сарадња са Локалном самоуправом; 

- 20.01.2020.-Припрема документације за е-вртић; 

- 21.01.2020.-Припрема Финансијског плана и Плана набавки за 2020. годину; 

- 21.01.2020.-Набавка материјала за санитарне просторије; 

- 23.01.2020.-Управни одбор; 

- 27.01.2020.- Организовање Светосавске прославе; 

- 29.01.2020.-Припрема документације за Јавну набавку-храна, пиће и сродни 

производи; 

- 30.01.2020.-Набавка професионалног електричног шпорета са пећницом за 

потребе кухиње; 

- 30.01.2020.-Сарадња са Тимом за самовредновање, припрема материјала; 

 

 

 

Фебруар: 

- 03.02.2020.- Покрeтање  поступка јавне набавке мале вредности - храна, пиће 

и сродни производи; 

- 03.02.2020.-Набавка материјала за потребе рада кухиње; 

- 11.02.2020.-Актив директора Браничевског и Подунавског округа и шире у 

Смедеревској Паланци; 

- 12.02.2020.-Санитарна инспекција; 

- 18.02.2020.-Организовање и контрола сервиса противпожарних апарата; 

- 18.02.2020.- Набавка материјала за рад за све васпитне групе; 

- 20.02.2020.-Васпитно-образовно веће; 

- 20.02.2020.-Састанак Тима за креативно уређење простора; 

- 20.02.2020.-Састанак Стручног актива за развојно планирање; 

- 24.02.2020.-Организовање санитарног прегледа за запослене-Завод за јавно 

здравље Пожаревац; Организовање и контрола дератизације и дезинсекције 

објекта; 

- 24.02.2020.-Набавка банера за потребе Установе; 

- 25.02.2020.-Сарадња са Локалном самоуправом; 

- 27.02.2020.- Преглед евиденције Књига васпитно- образовног рада и Књига 

неге; 

- 28.02.2020.-Консултативни састанак чланова радне групе/координатора-

директора предшколске установе и представника Локалне самоуправе у 

Пројекту СУПЕР- „Ка квалитетном предшколском васпитању и образовању 

у локалној заједници“, одржаног у Регионалном центру за професионални 

развој запослених у образовању у Нишу; 
 

Март: 

           

- 02.03.2020.-Сарадња са Комуналним јавним предузећем; 

- 02.03.2020.- Срадња са фирмом Техноплам у вези противпожарних апарата и 

хидратанске мреже; 

- 02.03.2020.- Презентовање Установе кроз медије - САТ ТВ, поводом услуге 

Е-Вртић у нашој Установи; 

- 03.03.2020.-Сарадња са Националном службом за запошљавање; 

- 03.03.2020.-Сарадња са Локалном самоуправом; 



- 04.03.2020.-Дорада Нацрта Стратешког документа за предшколско 

васпитање и образовање; 

- 04.03.2020.-Израда Извештаја о пословању за 2019. годину; 

- 04.03.2020.-Санитарни преглед запослених; 

- 06.03.2020.-Расписивање Конкурса за пријем у радни однос на неодређено 

време; 

- 09.03.2020.-Организовање свечане приредбе за родитеље поводом 8.Марта; 

- 10.03.2020.-Израда Решења о утврђивању коефицијента за запослене; 

- 11.03.2020.-Сарадња са медијима-РТВ Млава; 

- 12.03.2020.-Спровођење протиепидемијских мера на основу Дописа 

Министарства просвте, науке и технолошког развоја; 

 

ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЛАСТА“ 

ГОЛУБАЦ У ТОКУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА И ЕПИДЕМИОЛОШКЕ 

СИТУАЦИЈЕ ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ COVID-19 
 

           На основу дописа прослеђеног од стране Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, путем електронске поште Предшколској установи „Ласта“ 

Голубац - директору стигло је обавештење да у складу са Одлуком о проглашењу 

ванредног стања на целој територији Републике Србије, која је ступила на снагу у току 

вечери, дана 15.03.2020. године, установе образовања и васпитања неће радити од 

понедељка 16.03.2020. године, а у циљу превенције ширења заразне болести COVID-19. 

          На основу добијене информације, као и информације добијене медијским путем 

обавештени су сви запослени, председник Управног одбора и председник Савета 

родитеља у Предшколској установи „Ласта“ у Голупцу о новонасталој ситуацији и 

прекиду рада свих установа образовања и васпитања, након чега је уследила обустава 

свих планираних активности, како у самој Установи, тако и обустава Плана и програма 

предвиђеним Годишњим планом рада ПУ „Ласта“ Голубац за 2019/2020 годину. 

         Дана 16.03.2020. године од стране Штаба за ванредне ситуације Општине 

Голубац, Установа добија Наредбу, броја: 82-11 о прекиду рада Предшколске установе 

„Ласта“ Голубац, где се запослени стављају на располагање Црвеном крсту Голубац и 

Центру за социјални рад Голубац. 

          С обзиром на стање кухиње и извршене набавке (требовања) за планирану 

наредну радну недељу, приступило се попису робе/намирница. У сарадњи са 

Санитарним инспектором, овлашћеним лицем Црвеног крста Голубац, као и 

консултације са Локалном самоуправом, одлучено је да се храна достави старим 

лицима у виду донације. Све намирнице набављене су на основу планираног јеловника, 

требовања, набавке путем поступка јавне набавке, са декларацијом и у одговарајућем 

паковању. 

          Након прослеђивања намирница, приступило се дезинфекцији и сређивању 

објекта и дворишта од стране помоћно - техничког особља. Установа је у кратком року 

дезинфикована, извршена је провера стања и безбедности објекта. О свим активностима 

обавештен је комадант Штаба за ванредне ситуације Општине Голубац, електронским 

путем. 

          Електронским путем, дана 16.03.2020. године Предшколска установа „Ласта“ 

добила је обавештење о одлагању 30. Кроса РТС-а, прослеђен од стране Школске 

управе Пожаревац, као и обавештење о одлагању обука за васпитаче планиране да се 

одрже дана 04.-05.04.2020. године у Кучеву и да ће пројектни тим у сарадњи са 

Министарством просвете, науке и технолошког развоја РС, као и у складу са развојем 



епидемиолошке ситуације и одлукама Владе РС, редефинисати динамику планираних 

обука и активности. 

          Такође, су одложени сви Стручни сусрети васпитача и Стручни сусрети 

медицинских сестара - васпитача до даљњег, а све у складу са епидемиолошком 

ситуацијом у РС. 

        На основу дописа прослеђен од стране Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, броја: 610-00-00286/2020-07 од дана 18.03.2020. године 

предшколске установе су добила упутства са мерама и активностима које је потребно 

предузети у току ванредне ситуације, а која се односе на:  

          - утврђивање распореда потребних дежурстава (у сарадњи са Педагошким 

колегијумом, (састанак колегијума обављен телефонским путем са члановима 

колегијума број: 117 од 23.03.2020. године), директор је сачинио недељни план 

дежурства запослених, број: 115 од 23.03.2020. године, поштујући све препоруке и мере 

за заштиту запослених, као и равномерном оптерећењу запослених, а све у циљу 

орагнизације обављања неопходних послова и активности; Педагошки колегијум 

обавештен је о свим пристиглим дописима, препорукама и обавештењима о поступању 

установе у току ванредног стања. 

          - обилазак и проверу објекта, као и све предузете мере дезинфекције, чишћења и 

одржавања објекта у целини; 

          -обављање неопходних послова: руковођења, правних, административних и 

других послова у сарадњи са осталим институцијама. 

          Недељни план дежурства запослених у Предшколској установи „Ласта„ Голубац, 

ступио је на снагу 23.03.2020. године и именовани дежурни дужан је да доставља 

Извештај директору о реализованим активностима према плану дежурства на недељном 

нивоу. 

          Недељни план запослених прослеђен је електронским путем Јединици Локалне 

самоуправе (оснивачу), овлашћеном лицу Црвеног Крста Голубац и овлашћеном лицу 

Центра за социјални рад Голубац. 

          -Недељни план дежурства достављен је и запосленима, а доступан је и на сајту 

Установе www.lasta.edu.rs као и на огласним таблама Установе. 

          При организацији дежурства директор је упутио све запослене у све предузете 

мере, као и поступке и препоруке - мере превенције ради заштите здравља запослених, 

посебно водећи рачуна о заштити појединих категорија, а све у складу са прописаним 

мерама видно истакнутим на свим битним местима у Установи. Директор је обезбедио 

и мањи број заштитне опреме за запослене, онолико колико су дозвољавали објекти 

намењени за куповину исте. 

          -Све информације од значаја запослени су обавештени електронским путем, 

путем огласних табли у Установи, као и путем сајта Установе и Facebook странице. 

          Директор је обавио све правне, административне и рачуноводствене послове, 

ступио у контакт са свим надлежним институцијама и службама и поступио у складу са 

мерама и  препорукама надлежних, ради обезбеђивања протока информација ка 

одређеним корисницима, а у вези ванредног стања у РС изазваног епидемиолошком 

ситуацијом вируса COVID-19. 

          Директор је упутио допис родитељима у виду помоћи и подршке у новосталалој 

ситуацији и упутио их на све информације од значаја за рад Установе у наредном 

периоду. 

          -Допис родитељима упућен и достављен путем Facebook странице, као један од 

најдоступнијих видова комуникације са родитељима и путем сајта Установе. 

         Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС, дoнело је Одлуку о 

обустави извођења наставе у високошколским установама, средњим и основним 

http://www.lasta.edu.rs/


школама и редовног рада установа предшколског васпитања ( Службени гласник РС“, 

бр. 30/2020) којом се у тачки 4. Прописује да се упис деце у установе предшколског 

вапитања и обарзовања наставља преко Портала е-Управа (“Е-Вртић“- доступан је за 

упис у све установе у Републици Србији. Како је Предшколска установа „Ласта“ 

спровела све мере и радње поводом доступности услуге „Е-Вртић“, упис деце у 

Предшколску установу „Ласта“ по расписаном Конкурсу обавиће се искључиво 

електронским путем у периоду од 01.05.-31.05.2020. године. Како је због новонастале 

ситуације било потребно мало више времена како би сви успоставили овај вид пријаве, 

Министарство је препоручило свим установама да Конкурс продуже за 15 дана, тако да 

су се пријаве подносиле до 15.06.2020. године. У претходном периоду све активности 

везане за услугу „Е-Вртић“ представљене су путем медија, портала, сајтова, Facebook 

страница, паноа, огласних табли и др. 

          -Информације везане за упис деце путем услуге „Е-Вртић“ прослеђене су путем 

Facebook странице установе, сајта Установе, као и Комисији за пријем деце по 

расписаном конкурсу за радну 2020/2021 годину. 

        Све информације везане за регулисање цене плаћања боравка деце у Установу 

гласе: На основу члана 12. Став 4. Правилника о мерилима за утврђивање економске 

цене програма васпитања и образовања у предшколским установама ( „Службени 

гласник РС“, број146, од 30.12.2014. године) прописано је да се у случају проглашења 

ванредне ситуације или елементарне непогоде, за дане одсуства детета услуга не 

наплаћује. У складу са наведеним, с обзиром да је прекид рада ПУ „Ласта“ наступио са 

15.03.2020. године од тада ступа на снагу и наведена законска одредба. Рачуни за месец 

март, закључно са 13.03.2020. године прослеђени су родитељима електронским путем. 

          Како је у нашој Установи расписан конкурс путем публикације „Послови“, 

односно преко Националне службе за запошљавање за пријем у радни однос на 

неодређено време (радно место васпитача, радно место главног кувара, радно место 

домара), по допису од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, 

све радње и активности као и кораци у наставку спровођења конкурса су обустављене 

за време трајања ванредног стања у РС. Након обуставе ванредног стања, наставиће се 

са датим роковима и спровођењу мера и радњи ради његовог окончања и пријема 

радника у радни однос на неодређено време, а све у складу са Одлуком директора о 

прекиду Конкурса. Сви пријављени кандидати обавештени су о наведеној Одлуци, као 

и Комисија за пријем радника у радни однос, електронским путем. 

          Како је у Предшколској установи „Ласта“ обустављен редовни васпитно-

образовни рад у складу са новонасталом ситуацијом неопходнo је било успоставити 

даљи контакт са родитељима, а све у најбољем интересу деце, њиховог развоја и учења. 

Формиране су Вибер групе (администратори васпитачи) како би се наставила сарадња и 

како би родитељи били обавештени о свим информацијама од значаја. Од спровођења 

основних против епидемиолошких мера до игара и активности које родитељи могу да 

успоставе са својом децом до помоћи и подршке родитељима, кроз нормализацију 

породичног живота у условима у којима налаже епидемиолошка ситуација.  

          Директор је упутио запослене на све важне портале и сајтове за рад са децом који  

су текли on-line, где су родитељи имали значајну улогу. Неке од њих су: сајт 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, „Зелена учионица“, 

www.predskolci.rs, НТЦ систем - др.Ранко Рајовић, сајт ПУ „Ласта“, Е-Голубац, 

Facebook страница Установе,  „Pinteres“, „Krokotak“, „Покренимо нашу децу“ и др. Сви 

запослени су имали обавезу достављања оперативних планова и извештаја директору 

на недељном нивоу. 

          Директор је сачинио Решења о раду од куће запослених у Предшколској установи 

„Ласта“ Голубац и проследио свим запосленима, где су на основу решења запослени 
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бити упућени у све радне обавезе које су прецизно дефинисане. Сви запослени су били 

у сталном контакту са директором (Вибер групе, е-маил, телефонским путем) и пратили 

сва обавештења, дописе, препоруке и мере, поштујући све у складу са радном обавезом. 

         Од понедељка 30.03.2020. године, сваког радног дана у термину од 7,30 до 8.00 

емитован је програм намењен предшколском узрасту на Другом каналу РТС, уз 

залагање Министарства просвете. Наши најмлађи имали су прилику да погледају 

серијале „На слово, на слово“, „Овако вас видимо“ и „Плава птица“, што је био још 

један од видова активности како провести време са децом у изолацији. 

           На основу дописа прослеђеног дана 31.03.2020. године од стране Општинског 

већа Општине Голубац, а у вези Закључка о привременој обустави извршења буџета 

Општине Голубац, наложено је да сви корисници средстава буџета Општине Голубац 

обуставе извршење одређених расхода и издатака. 

Обустава редовног рада предшколске установе није значило и потпуни прекид 

рада установе и запослених, с обзиром да су се обавештења мењала на дневном нивоу, 

било је потребно успоставити стално праћење мера и препорука надлежних 

институција. 

Све активности су се спроводиле редовно ( процес самовредновања, записници 

органа у установи, месечни извештаји, обрачуни, планови, активности, надлежности и 

др.) 

Дана 01.04.2020. године остварена је сарадња са Школском управом Пожаревац 

у прослеђивању дописа и подршке у вези правне помоћи свим буџетским корисницима. 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и „Образовни информатор“ 

закључили су Споразум о сарадњи у вези са давањем бесплатних правно-економских 

информација свим буџетским корисницима, како би се олакшало функционисање 

установа у условима пандемије. 

Дана 02.04.2020. године Установа је добила инструкцију од наченика Локалне 

самоуправе и Школске управе Пожаревац, да за време ванредног стања и епидемије 

проглашених услед ширења болести COVID-19, органи и организације, као и друга 

правна лица која истичу заставу Републике Србије, спусте на половину јарбола, 

односно копља, како би се на достојанствен начин одала пошта преминулима од 

болести COVID-19. 

Путем електронске поште Установа је добила обавештење од стране Удружења 

васпитача Браничевског округа „Васпитач плус“ ПУ „Љубица Вребалов“ Пожаревац, да 

се  Фестивал традиционалних игара и модерног плеса, планиран да се одржи у мају 

месецу на коме је по Годишњем плану рада била и наша установа која узима учешће 

сваке године, одложи за следећу годину. О самим инструкцијама директора је 

обавестио и члан Удружења васпитача, васпитач Биљана Кировски, такође 

електронским путем. 

С обзиром да се припремао упис деце за наредну школску/радну 2020/2021 

годину, који је био отворен у мају месецу, у сарадњи са Комисијом за упис деце по 

конкурсу обављене су последње припреме информација које су биле доступне на сајту 

Установе, како би се сви заитересовани корисници благовремено информисали како и 

на који начин могу уписати своје малишане. 

Директор је био у сталном контакту са запосленима у току дежурства и у току 

рада запослених од куће. Рад се одвијао несметано на основу плана дежурства и није 

било никаквих проблема у спровођењу активности и радних обавеза. Помоћно-

техничко особље извршило је сређивање дворишта и одржавање зеленила, о чему је 

благовремено обавестило директора. 

Дана 06.04.2020. године у сарадњи са Школском управом Пожаревац 

достављени су Извештаји о ППП-ПУ 2, како би се исти објединили и како би текло 



несметано финансирање установа. Документација је прослеђена од стране директора 

установе. 

Дана 06.04.2020. године прослеђен је Допис установи електронским путем од 

стране начелника Општине Голубац, који за предмет има: раскид радног односа лицима 

запосленим у предшколским установама чији је оснивач Локална самоуправа. Допис је 

послат Јединици локалне самоуправе од стране Министарства државне управе и 

локалне самоуправе који налаже да се у предшколским установама поступа без 

нарушавања затеченог радноправног статуса запослених чије очување произилази из 

Закона и других прописа који су донети у актуелној ситуацији. Како су у допису 

достављене и мере и препоруке у поступању предшколских установама, може се 

закључити да је Предшколска установа „Ласта“ Голубац, спровела све мере и радње и 

да наставља даље са праћењем свих дописа послатих од стране надлежних 

Министарстава. 

Васпитно особље је достављало своје Извештаје периодично директору на 

преглед и завођење, како би се испратио континуитет у раду васпитача са својим 

групама деце. Из Извештаја (број Извештаја:137 и даље) може се закључити да је 

сарадња обострана, да се наишло на позитиван став деце и родитеља, што поткрепљују 

и материјали-слике у датим Извештајима. Такође се мора навести професионални однос 

запослених према струци и  поштовање свих препорука и информација прослеђене од 

стране директора Установе. 

Директор је био у сталном контакту са службом рачуноводства Општине 

Голубац за сва важна питања и дата овлашћења у поступању финансијских токова и 

спровођење мера и препорука дате од стране Одељења за финансије Општине Голубац. 

Због целокупне ситуације служба рачуноводства прешла је на електронско плаћање 

рачуна буџетским корисницима, те се приступило размени документације и давању 

овлашћења од стране директора ради спровођења наведених радњи. 

Како је било планирано да се у априлу месецу одрже Стручни сусрети васпитача 

у Врњачкој Бањи, за које су узели учешће и наши васпитачи, добијен је допис да се 

Стручни скуп помера за термине 26. 27. 28. и 29.11.2020. године са истим 

пропозицијама као што је планирано за април месец. О померању термина и додатном 

обавештењу обавештени су васпитачи који су планирани да присуствују Стручним 

сусретима електронским путем од стране директора. 

С обзиром да наша Установа дуго година сарађује са Издавачком кућом 

Креативни центар користећи њихова издања како у раду са децом тако и у делу 

стручног усавршавања и у ванредној ситуацији пружали су нам on-line подршку кроз 

„Креативни кућни вртић“, који се прослеђивао васпитном особљу као вид помоћи у 

раду са децом и родитељима у кућним условима. 

Директор је ступио у контакт са председником Управног одбора и председником 

Савета родитеља пружајући им информације о раду установе, али и добијајући  

повратну информацију о здрављу деце и родитеља и њиховом ангажовању и раду од 

куће. 

          Дана 08.04.2020. године, директор је направио пресек стања рада Установе у 

ванредној ситуацији и сву неопходну документацију проследио Јединици локалне 

самоуправе (комаданту Штаба за ванредне ситуације Општине Голубац) ради праћења 

стања и поступања установе у складу са свим мерама и препорукама прослеђених од 

стране надлежних Министарстава. 

          Дана 13.04.2020. године од стране Школске управе Пожаревац, директору је 

прослеђен допис од стране Сектора за предшколско и основно образовање и васпитање 

са циљем стицања иницијалног увида у начине организовања, реализације и праћења 

активности које спроводе предшколске установе у време ванредног стања, као и 



планирање даљих потенцијалних видова подршке установама. Установа је имала 

задатак да кроз Упитник обухвати све важне сегменте рада предшколске установе, 

водећи рачуна о специфичности делатности предшколског васпитања и образовања. 

Кроз Упитник су се обједињавали подаци и подаци су се уносили путем електронске 

апликације. Такође на сајту МПНТР, отворена је страница „Повежимо се, оснажимо се-

у време Ковид-а 19“. Главни циљ је да се кроз повезивање и умрежавање подржи 

развијање заједнице учења практичара и тиме се допринесе квалитетном одговору и 

промоцији система институционалног предшколског васпитања и образовања-ка деци и 

породицама и широј јавности у околностима ванредног стања.О наведеној отвореној 

страници директор је упутио и информисао све запослене, проследивши им целокупни 

допис са Упитником електронским путем. 

          Дана 16.04.2020. године, директор је поступио према допису о „Раскиду уговора 

лицима запослених у предшколским установама“ прослеђен од стране Локалне 

самоуправе, извршивши увид у Уговоре запослених на одређено време и поступио у 

складу са наведеним дописом у сарадњи са Локаланом самоуправом. Директор је 

сачинио нови План дежурства запослених у Предшколској установи „Ласта“ Голубац и 

исти проследио свим запосленима како би се пратио распоред дежурства. План је 

прослеђен овлашћеном лицу Црвеног крста и Центру за социјални рад, као и Јединици 

Локалне самоуправе. Свим запосленима послато је обавештење о нерадним данима за 

време Ускршњих празника (17.18.19.20.04.2020.године), као и измењеног распуста за 

предшколце. 

         Техничко особље је извршило целокупну дезинфекцију материјала и средстава у 

радним собама, дезинфекцију објекта и уређивање дворишта - о свим мерама и 

радњама обавештен је директор Установе. 

        Дана 22.04.2020. године установи је прослеђен линк за попуњавање Упитника 

прослеђени од стране Школске управе.Упитник је попуњен од стране директора 

установе, за шта је добијена и потврда од стране МПНТР. 

          Дана 22.04.2020. године, директор је приступио регистрацији Централног 

регистра обавезног социјалног осигурања путем електронског сертификата и тако 

омогућио да установа у наредном периоду све пријаве и одјаве запослених обавља 

електронским путем. 

         Дана 23.04.2020. године, директор је формирао on-line Упитнике за родитеље и 

Упитнике за запослене, које је проследио свим запосленима путем Вибер група. 

Упитници се односе на целокупну организацију рада установе на даљину за време 

ванредног стања.Упитници ће много значити, као један резултат свеукупног рада и 

евалуације свега постигнутог у раду са децом, родитељима, васпитачима. Директор је 

послао свим запосленима едукативне садржаје као вид подршке за рад са децом и 

родитељима. 

         У сарадњи са Основном школом „Бранко Радичевић“, директор и васпитно 

особље предшколске групе проследило је обрасце родитељима деце за поручивање 

уџбеника за 1. разред, који су обједињени и послати на даљу обраду основној школи. 

          Од стране Савеза удружења медицинских сестара предшколских установа Србије 

прослеђен је Допис у који има за циљ да уколико дође до евентуалног отврања установа 

и почетка рада, да надлежни предузму све мере и радње и проследе сва неопходна 

обавештења и препоруке за поступање установе и спремности за наставак рада, 

поштујући и даље све препоруке Владе РС. Неопходно је створити услове како би се 

наставио рад у колективу с обзиром да је и даље на снази ванредно стање.Уколико дође 

до наставка рада, Предшколска установа „Ласта“ под пуним капацитетом биће спремна 

за рад, с обзиром да су предузете све мере одржавања објекта и дворишта у склопу 

сталног дежурства у Установи. 



         Дана 24.04.2020. године обављени су сви административни послови у вези 

обрачуна плата запослених за месец април, као и остала документација која је послата 

служби рачуноводства Општине Голубац на даљу обраду. Такође, се наставило 

свакодневном одржавању Објекта и дворишта, спроводећи све мере и препоруке од 

стране дежурних запослених.  

        Дана 27.04.2020. године од старне Школске управе прослеђен је Допис у коме се 

захтевало кроз табеле испитивање потреба родитеља-других законских заступника за 

укључивањем већ уписане деце у рад предшколске установе у условима када родитељи-

други законски заступници немају друго решење за њихово збрињавање до 

нормализације услова изазваних  епидемијом вируса Ковид-19. Наведени подаци су 

били неопходни ради доношења важних одлука које се односе на функционисање 

система предшколског васпитања и образовања у условима када се очекује постепено 

нормализација услова. Пријаве су извршене од стране родитеља где су оба родитеља 

запослена и којима је неопходно да деца крену у предшколску установу како би они 

могли да раде.Укупан број пријављене деце по групама-21. 

1. Јаслена група-5 

2. Млађа група-4 

3. Средња група-12 

4. Предшколска група-0 

 

          С обзиром да је предстојио почетак Конкурса за упис деце у ПУ „Ласта“ од 

01.05.2020. године, обављене су последње мере и радње за пуштање електронске услуге 

на Порталу Е-Управа-Е-Вртић. Услуга је активирана 04.05.2020.године из разлога 

обележавања првомајских празника (01.05.2020) и немогућност рада апликације у 

нерадним данима. 

          Дана 28.04.2020. године добијен је Допис-упутство за примену превентивних 

мера у предшколским установама везано за Ковид-19, које се односе на запослене и 

кориснике за поновни почетак рада предшколских установа, а све у циљу 

епидемиолошке предострожности у току трајања пандемије. Планирани почетак рада 

предшколских установа одређен је за 11.мај.2020. године. 

         Након добијеног упутства и наложених мера од стране Градског завода за јавно 

здравље Београд, а прослеђен од стране Удружења медицинских сестара-васпитача 

предшколских установа, Установа-директор је ступио у контакт са Командатом Штаба 

за ванредне ситуације-председником Општине Голубац, Сектором за ванредне 

ситуације, Заводом за јавно здравље Пожаревац, запосленима у здравственим 

објектима, запосленима у Установи и осталима у вези обезбеђивања свих неопходних 

средства како би установа могла да почне са радом.. 

         Састанак Васпитно-образовног већа био је заказан за 04.05.2020. године у 8 часова 

у ПУ Ласта у проширеном саставу (12 запослених), док је састанак у Општини Голубац 

заказан за 11 часова. 

          Дана 30.04.2020 године од стране Школске управе Пожаревац добијен је Допис у 

вези учешћа деце у „Великом електронском конкурсу“. Наиме, како нам је у тренутку 

највеће пандемије велики пријатељ у борби против вируса Ковид-19 помогла Народна 

Република Кина, осмишњен је Конкурс који има за циљ да се на неки начин захвалимо 

за све што су учинили за нас, са темом-ДЕЦА СРБИЈЕ КИНИ-„ХВАЛА ВАМ ЗА 

ВАШЕ ВЕЛИКО СРЦЕ“-у следећим областима-Фотографија, литерарно стваралаштво 

и ликовно стваралаштво. Плакат са упутством учешћа деце, прослеђен је запосленима, 

а исти родитељима како би што већи број деце узео учешће. 



          Дана 30.04.2020. године прослеђен је  Допис од стране начелника јединице 

Локалне самоуправе о обавезној дезинфекцији предшколских установа.Дезинфекција 

објекта и дворишта извршена је 06.05.2020. и 07.05.2020. године. 

        Дана 04.05.2020. године Школској управи Пожаревац прослеђена је табела о 

просторном капацитету објекта и расположивости запослених како би се на основу 

услова обезбедио несметани рад и отварање установе за 11.мај 2020. године за већ 

уписану децу. 

        Сарадња са Локалном самоуправом остварена је истог дана и у договору са 

оснивачем предузете су све неопходне мере и радње за спровођење датих инструкција 

од стране Министарства прсвете, науке и технолошког развоја. Такође истог дана 

одржано је Васпитно-образовно веће у проширеном саставу у просторијама 

Предшколске установе „Ласта“, где су се запосленима представиле све мере по којима 

ћемо почети са радом. Како није било већих проблема, приступило се сређивању 

објекта и припреме за отварање и пријем деце од понедељка 11.маја 2020. године. 

         Дана 06.05.2020. године узвршена је дезинфекција целокупног унутрашњег дела 

објекта од стране Завода за јавно здравље, број:166/1. 

        Приступило се и набавци опреме, средстава и материјала (безконтактни топломер, 

дезобаријера, средства за дезинфекцију, опрема за обављање послова) неопходних за 

почетак рада. Такође, извршено је уређење објекта садњом цвећа и уређењем зелених 

површина, како би смо у позитивном духу дочекали наше малишане. 

       Директор је био у сталном контакту са оснивачем, Штабом за ванредне ситуације и 

у самом договору око спровођења мера и помоћи и подршке нашој установи није било 

никаквих проблема. Штаб за ванредне ситуације је проследио један део заштитне 

опреме за запослене. 

      Дана 07.05.2020. године извршена је дезинфекција целокупног спољног дела 

објекта-дворишта од стране Добровољног ватрогасног друштва Општине Голубац у 

сарадњи са Штабом за ванредне ситуације Општине Голубац. 

       Дана 07.05.2020. године одржан је Педагошки колегијум. 

       Дана 07.05.2020. године проглашено је укидање ванредног стања од стране Владе 

РС. Наредбом Штаба за ванредне ситуације, броја: 820 – 20 / 16, Предшколска установа 

„Ласта“ Голубац почела је са радом 11.05.2020. године у складу са препорукама 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС. 

                         



 
 

 

                      

 



 

 

 

 

 

                   

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

- 11.05.2020.- Сарадња са Школском управом; 

- 12.05.2020.-Општинско веће Општине Голубац; 

- 13.05.2020.-Прикупљање и обрада података on-line Упитника за родитеље и 

запослене; 

- 13.05.2020.-Консултација и сарадња са колегиницама/директорима из 

Браничевског и Подунавског округа - размена информација; 

- 13.05.2020.-Сарадња са националном службом за запошљавање-Филијала 

Пожаревац - достава документације; 

- 14.05.2020.- Надзор Републичке просветне инспекције; 

- 15.05.2020.-Сарадња са Штабом за ванредне ситуације Општине Голубац; 

- 15.05.2020.-Сарадња са Републичким заводом за статистику - одељење 

Смедерево; 

- 20.05.2020.-Сарадња са Школском управом, прослеђивање Дописа од 

изузетне важности за рад установе за време епидемије вируса COVID-19; 

- 21.05.2020.-Набавка радне униформе за техничко особље; 

- 22.05.2020.-Скупштина Општине Голубац; 

- 25.05.2020.-Срадња са Националном службом за запошљавање Пожаревац; 

- 25.05.2020.-Педагошки колегијум; 

- 27.05.2020.-Сарадња са Локалном самоуправом поводом прослеђених дописа 

од стране МПНТР у вези поступања и рада предшколске установе; 

- 27.05.2020.-Израда Плана и решења годишњих одмора запослених; 

- 28.05.2020.-Набавка Књига неге, Књига васпитно-образовног рада за нову 

школску годину; 

- 28.05.2020.-Пријем донације-дрвени возић за двориште вртића; 

 

Јун: 

 

- 01.06.2020.- Срадња са Националном службом за запошљавање Пожаревац; 

- 02.06.2020.- Сарадња са Локалном самоуправом; 

- 02.06.2020.- Набавка материјала за потребе кухиње; 

- 04.06.2020.- Припрема документације за пријем у радни однос на неодређено 

време кандидата по расписаном Конкурсу; 

- 04.06.2020.-Пријава за обуку „Припрема за полагање испита за лиценцу 

директора“ у Тршићу; 

- 04.06.2020. Сарадња са колегиницама/директорима са Браничевског и 

Подунавског округа; 

- 09.06.2020.-Припрема документације за радове на реновирању кухиње, 

гардеробног дела и санитарног простора; 

- 11.06.2020.-Сарадња са Компанијом „Pertiny toys“, пријем сарадника, преглед 

опреме, учешће на Конкурсу „Playmobile“, припрема за Пертинијеве дане, 

избор играчака; 

- 15.05.2020.-Пријем запослених у радни однос на неодређено време; 

- 16.06.2020.-Преглед документације и сачињавање прелиминарних листа за 

упис деце по Конкурсу-рад са Комисијом; 

- 17.06.-19.06.-Похађање обуке „Полагање испита за лиценцу директора 

предшколских установа“ у Научно - образовном културном центру „Вук 

Караџић“ у Тршићу у сарадњи са МПНТР; 



- 23.06.2020. Састанак са Издавачком кућом Публик Прктикум у Великом 

Градишту; 

- 23.06.2020- Сарадња са Локалном самоуправом; 

- 24.06.2020.-Прибављање понуда за опрему, видео надзор, радове у сарадњи 

са наменским фирмама; 

- 25.06.2020.-Испраћај предшколаца, подела диплома и уверења; 

- 30.06.2020.-Преглед евиденције Књига васпитно- образовног рада и Књига 

неге; 

- 30.06.2020.-Управни одбор; 

- 30.06.2020.-Набавка материјала за васпитно - образовни рад, као и 

канцеларијског материјала за све групе за нову радну 2020/2021 годину; 

 

 

Јул: 

         

- 01.07.2020.- Упућивање запослених на стручно усавршавање путем 

Вебинара-у циљу подршке развоју и унапређивању компетенција запослених 

у предшколским установама, серијал од 7 видео-обука, које реализује ЦИП-

Центар за интерактивну педагогију уз подршку Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја и УНИЦЕФ-а. 

- 06.07.2020.-Сарадња са Локалном самоуправом; 

- 07.07.2020.-Поптписивање Споразума о пословно-техничкој сарадњи; 

- 09.07.2020.-Сарадња са Школском управом;  

- 13.07.2020.-Дезинфекција спољашњег дела објекта од стране Добтовољног 

ватрогасног друштва и Штаба за ванредне ситуације Општине Голубац; 

- 15.07.2020.-Организовање и контрола радова на грејној мрежи у ПУ „Ласта“ 

Голубац, потписивање уговора; 

-  16.07.2020.-Организовање и контрола радова у радним собама, замена 

подова, лајсни, молерски радови и др; 

-  

Август: 

- 06.08.2020.-Организовање и контрола сређивања Објекта након радова; 

- 15.08.2020.-Организовање и контрола текућих поправки и одржавања у циљу 

припреме за почетак нове радне године и набавка потребног материјала; 

- 19.08.2020. Организовање и контрола сервисирања клима уређаја;  

- 21.08.2020.-Организовање и контрола сервиса противпожарних апарата; 

- 21.08.2020.-Израда предлога Финансијског плана за 2021. годину; 

- 21.08.2020.-Управни одбор; 

- 24.08.2020.-Санитарни преглед запослених; 

- 24.08.2020.- Васпитно-образовно веће; 

- 24.08.2020.-Планирање и припрема рада Установе на основу смерница датих 

од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, а све у 

складу са епидемиолошком ситуацијом изазваној вирусом COVID-19; 

- 25.08.2020.- Послови око припреме и организовања родитељског састанка и 

конституисања Савета родитеља;  

- 28.08.2020.-Савет родитеља; 

- 31.08.2020.- Израда извештаја о реализацији Годишњег плана рада за 

2019/2020 годину;  



- 31.08.2020.- Израда Извештаја о раду директора у радној 2019/2020 години; 

- 31.08.2020.- Израда  предлога Годишњег плана рада за 2020/2021 годину; 

- 31.08.2020.- Израда  Плана набавки за 2021. годину. 

 

          Поред наведених послова, директор је радио на одржавању објекта у форми 

реконструкције планиране на основу Финансијског плана и Годишњег плана рада. 

         Директор је средином октобра 2019. године уговорио, организовао и контролисао 

радове, где је извршена санација кровне конструкције Објекта 1.демонтажом старе 

кровне конструкције, постављањем плоча преко кровне грађе и постављање 

пародифузионе водонепропусне фолије преко плоча. Средства за изведбу радова 

обезбедила је Локална самоуправа из буџета. 

 

 

     
 

Слика 1. и 2. Радови на кровној конструкцији Објекта 1. 

 

     Такође, у периоду септембра и октобра набављена је машина за уређење и 

одржавање дворишта у површини од 20 ари, набављен је професионални усисивач и 

парочистач (август) за потребе одржавања хигијене у објекту. 

     Директор је Финансијским планом предвидео средства за набавку професионалног 

шпорета за потребе рада у кухињи, због немогућности рада на старом који је дотрајао. 

 

                                      
 

Слика 3. Стари дотрајали шпорет                  Слика 4. Набављен нови шпорет за 

                        у кухињи                                                       потребе рада у кухињи 



 

     Директор је извршио пријем донације у сарадњи са Министарством просвете, науке 

и технолошког развоја у вези средстава Иструмената претприступне помоћи ЕУ, у 

оквиру програма ИПА 2014, на основу чега је омогућена набавка опреме намењене 

предшколским установама у Републици Србији, из категорија намештај, техника и 

играчке, а у који је укључена и наша предшколска установа. 

 

 

       
 

Слика 5. Пријем донације, ИПА 2014, намештаj 

 

 

 

    
 

Слика 6. Пријем донације, ИПА 2014, техника и играчке 

 



                      
 

Слика 7. Донација ПУ „Ласти“ Голубац у сарадњи са МПНТР 

 

          Самим обезбеђивањем донације и стварањем бољих услова рада, започета је и 

реализација Пројекта „Подршка реформи система предшколског васпитања и 

образовања“. Формирана је радна група, координатор радне групе је директор ПУ 

„Ласта“ Голубац, именован од стране оснивача Општине Голубац у реализацији 

пројекта и изради Стратешких докумената, укључивањем локалне самоуправе у самом 

пројекту као и представника Центра за социјални рад и Дома здравља. 

 

              
 

Слика 8. Обуке на реализацији Пројекта „Подршка реформи система предшколског 

васпитања и образовања“- Голубац и Ниш 

 

 

 У току јула месеца кренуло се са постављањем нове грејне мреже, са поставком 

грејних тела/радијатора у просторијама Играонице. Постојећа грејна мрежа није 

задовољавала капацитет грејања свих просторија, те се из тог разлога приступило 

заменом исте. Такође, извршена је поставка новог Винил пода у просторијама радне 

собе млађе групе у површини од 60м2. 

 

 

 



 

 

 

         
 

Слика 9. Постављање грејања и пода у радној соби 

 

У периоду од 15.08.-31.08.2020. године када је наступио прекид рада са децом  из 

разлога текућих поправки и сређивања објекта, приступило се реновирању кухиње, 

гардеробног дела, вешернице и санитарног дела просторије. Извршени су керамичарски 

радови, радови на водоводној мрежи, електричарски радови, столарски радови и радови 

на постављању санитарног материјала. 

 

   
 

Слика 10. Стари и нови узглед кухиње 

 

 

Кухиња је реновирана у потпуности након дужег времена без улагања. 

Постављена је подна и зидна керамика у целокупном делу, заменом водоводне мреже, 

прикључака за водовод, поставком новог бојлера, нове електричне мреже, бољим и 

ефикаснијим распоредом елемената, како би запослени на припремању оброка за децу 

имали све услове за несметани рад. Паралелно са постављењем керамике извршена је 

замена постављањем алуминијумских врата са панелима у све три просторије. Радови 

су завршени у предвиђеном року. 

 

 

 

 



 

 

 

              
 

Слика 11. Нова вешерница и санитарна просторија за запослене 

           

       Поред наведених радова, паралелно су се одвијали молерски радови у радним 

собама, кухињи, просторијама за помоћно особље, санитарном делу дисперзивним 

бојама, како би се обновио простор за боравак и рад. 

       Уређене су и припремљене радне собе за пријем деце. 

 

                          
 

 

Слика 12. Припремљени за пријем деце 1.септембра 2020. године 

 

 

 

 

 



 

 

        Како је двориште изузетно пространо и са пуно садржаја, радило се на фарбању и 

одржавању мобилијара фарбањем дрвених кућица за боравак деце на отвореном 

простору. Донацијом родитеља Установа је добила и нове интересантне реквизите, што 

је употпунило простор и богаство садржаја. 

 

     
 

Слика 13. Уређење дворишта 

 

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 

         Установа има два извора финансирања: општински буџет ( у који улазе и средства 

родитеља) и  републички буџет. Остварена средства се користе максимално 

рационално, што из године у годину доводи до подизања квалитета у свим сегментима 

рада. 

     Установа је завршила финансијску 2019. годину позитивно, на основу завршног 

рачуна, остварен је приход на расходима у износу од 44.000,00 динара. 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ( у хиљадама динара) 

ПРИХОДИ У 2019. ГОДИНИ:                         15.320.000 

СРЕДСТВА ПРЕНЕТА ИЗ 2018. ГОДИНЕ:       44.000 

УКУПНО:                                     15.364.00 

 

ОСТАТАК СРЕДСТАВА ИЗ 2018.ГОДИНЕ      44.000 

ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ:                                15.320.000 

РАЗЛИКА:                                            44.000 ( суфицит) 

 

СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА: (у хиљадама динара) 

Извор прихода                         Износ  



Буџет општине                         15.299 

Прилив (корекција)_______        __1 

Остали извори                           _   20 

УКУПНО:                                15.320 

 

РАСХОДИ 

Расходи су извршени по следећим наменама ( у хиљадама динара) 

конто                     опис          износ         извор 

финансирања 

411000 Плате, додаци и наканаде        8.534           ОБ 

412000 Социјални доприноси        1.464           ОБ 

415000 Накнаде трошкова за запослене          526           ОБ 

416100 Награде запосленима           56            РБ 

421000 Стални трошкови          581        ОБ, РБ 

422000 Трошкови путовања          70           РБ 

423000 Услуге по уговору          289        РБ,ОБ 

424000 Специјализоване услуге          198        РБ,ОБ 

425000 Текуће поправке и одржавање          692        ОБ, РБ 

426000 Материјали        2.137        РБ,ОБ 

480000 Остали расходи           14           РБ 

512000 Машине и опрема          264           ОБ 

    

 Свега:       15.320  

 

*ОБ – општински буџет 

*РБ – републички буџет 

 

Директор је у протеклом периоду био у непосредном контакту са васпитним 

особљем, децом и родитељима. С обзиром на величину Установе био је могућ увид у 

активности и непосредна помоћ васпитном особљу у решавању проблема и отклањању 

недоумица. Такође, директор је интезивно радио на укључивању Установе и деце у све 



активности и манифестације пружане од стране Локалне заједнице на обострано 

задовољство грађана, деце и васпитног особља.  

Директор је сарађивао са Министарством просвете, науке и технолошког развоја 

по свим питањима важним за Установу. 

Вршио је педагошко-инструктиван рад са васпитним особљем увидом у 

педагошку документацију и евиденцију у новембру, фебруару и јуну месецу и том 

приликом закључио да се редовно води прописана евиденција и документација. 

Директор је водио рачуна и набављао све неопходне материјале за рад са децом 

периодично у току године, на основу исказаних потреба васпитног особља, набављао 

канцеларијски материјал, радне књиге, књиге за стручно усавршавање. 

Директор је заједно са васпитним особљем радио на бољој информисаности 

родитеља, где су постављени додатни панои у холу вртића, лична карта вртића са свим 

потребним информацијама о установи, информативни панои за родитеље за све групе, 

панои са плановима рада, панои за дечије радове, флајери, отворена врата, сва 

обавештења су била постављена на паноу „Актуелности“, како би се родитељи унапред 

припремили и пратили активности своје деце у Установи, постављена је кутија за 

предлоге, идеје и сугестије, како би се родитељи активно укључили у рад Установе, све 

информације од значаја родитељи су добијали преко web-сајта Установе и преко Face-

book странице и сл.  

Током периода директор је планирао остваривање васпитно-образовног рада у 

виду израде Годишњег плана рада. 

Директор је извршио организацију рада на бази тимског рада,  уз уважавање 

потреба деце, родитеља и запослених. Посебна пажња посвећена је мотивацији 

васпитног особља ради ефикаснијег остваривања васпитно-образовног рада, где су 

запослени у оваквој врсти организације остварили успешност на свим планираним 

активностима, иако је у једном периоду наступио прекид рада услед увођења ванредног 

стања, циљеви и задаци постављени у Годишњем плану рада реализовали су се једним 

делом на другачији начин путем он-лине комуникације са децом и родитељима. 

Директор се старао о добрим међуљудским односима у колективу, водио рачуна о 

понашању запослених према деци и родитељима. Може се закључити да је сарадња 

васпитача добра и да међу запосленима влада позитивна клима.  

Организовао је и сазивао стручне седнице где су заједно васпитачи и 

медицинске сестре планирале васпитно-образовни и превентивни рад са децом. 

Пратио све стручне објаве и стручно се усавршавао током периода. 

Директор је услед епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID-19 

поступио по свим препорукама надлежних Министарстава, водећи рачуна о здрављу 

деце, родитеља и запослених, спроводећи све мере и радње ради сузбијања и ширења 

заразних болести. Посебна пажња је била усмерена на сам Објекат, организацију рада, 

сналажењу у новонасталој ситуацији, сарадњи са родитељима и свим институцијама у 

окружењу. 

  

У Голупцу, 15. 09. 2020. године 

                                                                                       ДИРЕКТОР ПУ „ЛАСТА“ 

                 Милена Ђурђевић 
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                                                                                      Председник Управног одбора 

                                                                                                Миливоје Богић   

                                                                                      _________________________    



 


