
 

Скупштина Удружења васпитача Војводине 

* ЗАПИСНИК * 

(25.11.2021. године) 

Четврта изборна скупштина Удружења васпитача Војводине одржана је онлајн, 

25.11.2021. године, са почетком у 18 часова.  

Дневни ред: 

1. ПОЗДРАВНА РЕЧ- Радмила Петровић; 

2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ;  

3. АНАЛИЗА УПИТНИКА- Потребе у области професионалног развоја васпитача 

у Војводини (А. Марцикић и Н. Дујић) 

4. ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ВАСПИТАЧА- С. Булатовић; 

5. ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ НОВИХ ЧЛАНОВА УО УДРУЖЕЊА; 

1 и 2. -У уводном делу, уследила је поздравна реч председнице Удружења, гђе Радмиле 

Петровић, која је одмах затим, присутне представнике установа/округа упознала са 

активностима које је Удружење предузимало у претходном периоду, као и са онима 

које следе, унаточ околностима које су пандемијске. Систематски су ослушкиване 

потребе васпитача у протеклом периоду, те на основу тога организована су 3 циклуса 

вебинара, које је похађало 720 васпитача. Вебинари су организовани у периоду 

фебруар/март текуће године. Спроведена је и вишенедељна  обука везана за дигиталне 

компетенције васпитача,  у организацији са  ЦИП-ом. Такође, реализоване су и обуке 

које пружају подршку у непосредном васпитно-образовном раду које су се тицале 

(пандемијских) услова у којима се тренутно обавља непосредан рад са децом, као и 

околности које се тичу имплементације нових Основа програма „Године узлета“. У том 

смислу, реализована је и обука „Компас за учење“ коју је прошао велики број установа, 

која је запосленима допринела у великом,  нарочито по питању схватања суштине једне 

нове васпитно- образовне концепције. Организоване су и обуке које су се односиле на 



учење изван вртића, као и уређивање простора у којима деца имају прилику да бораве. 

На овај начин, пружена је максимална подршка васпитачима, који су се нашли пред 

бројним изазовима које су изискивале горе наведене околности. 

Очекујемо предлог чланова Удружења да у наредном периоду пошаљу називе теме за 

даљу припрему и организацију скупова које би Удружење акредитовало и 

организовало. 

У протеклом периоду, Удружење је узело учешће у 2 пројекта: 

1. Целоживотно учење KEY (5 струковних школа су партнери на овом пројекту) из 

Војводине су Вршац, Нови Сад и Сремска Митровица. 

Основни циљ овог пројекта је оснивање Центара за учење, у оквиру којих ће се предлог 

је од марта месеца идуће године започети са обукама намењеним васпитачима. 

Удружење као партнер у Пројекту је у обавези да васпитаче позива да учествују у овим 

обукама и организује приступ што већем броју васпитача. Обуке су бесплатне за наше 

чланове. 

2. Пројекат „GIFTED“ 

Удружење васпитача Војводине је у овом пројекту носилац свих активности. Пројекат 

се тиче иновативних приступа у раду са даровитом децом предшколског узраста. Осам 

васпитача, чланова УО Удружења, активно суделује у реализацији овог пројекта.  

Инструмент сачињен у оквиру истог, тренутно је у експерименталној фази. У току је 

конципирање и рад на Приручнику за васпитаче под радним насловом „Иновативни 

приступи у подстицању даровитости код деце од три до шест година“ и 

поднасловом – „Водич за васпитно-образовне стручњаке и родитеље“. Партнер из 

Хрватске, ангажован на задатку припреме, осмишљавања и уређивања дидактичких 

игара/играчака, приредио је 9 игара/играчака, које ће се израђивати у Србији и које ће 

бити доступне великом броју установа. Партнери из Словеније, реализоваће у наредном 

периоду 2 модула обука, један модул биће намењен васпитачима, а други 

потенцијалним едукаторима. 

3. Анализа резултата истраживања, ставова и мишљења васпитача о професионалном 

развоју- Присутни су од стране колегиница Александре Марцикић и Неле Дујић, били у 

прилици да чују исцрпне и релевантне податке који су се тицали спроведеног упитника. 



Почевши од тога шта је био предмет самог истраживања, а који се односио на 

доминантне облике стручног усавршавања васпитача као и мотивисаност за исто и 

очекивану подршку УВВ у оквиру стручног усавршавања. Циљ предузетих активности 

било је - истраживање стања у области професионалног развоја васпитача у Војводини, 

а задатак- подршка УВВ у организовању стручног усавршавања усмерена на стварне 

потребе васпитача. Овим путем пројектована је (Power Point) презентација која је дала 

јасан увид у све сегменте истраживања као и добијене резултате. 

4. Професионални развој васпитача- Снежана Булатовић 

Представљање ове теме предвиђено је и за уводно предавање на планираној 

Конференцији у организацији УВВ, под називом „Заједница која учи“. Тема се 

тицала/тиче стручног усавршавања у контексту културе установе, као и промена које 

стављају практичаре у нови положај са којим се могу носити само уз поседовање нових 

знања и нових компетенција, односно да професионални развој треба да представља 

један континуум који ће се остваривати унутар заједнице која учи. Ово 

предавање/презентовање, отворило је немали број питања о којима сваки практичар 

треба да промишља. 

5. Избор и именовање нових чланова УО Удружења- 

Будући да је ово била реизборна Скупштина,  на основу Статута Удружења 

предлажу се и бирају нови чланови за Управни одбор.  

Чланови Управног одбора су на састанку донели одлуку да колегинице које се у 

наредном мандату укључе у рад Управног одбора , због усложњавања посла и 

активности које се планирају и реализују и на међународном нивоу, пожељно је да 

будући члан задовољава следеће услове : 

1. спремност за тимски рад, 

2. познавање енглеског језика, 

3. рад на рачунару 

 како би у оквиру рада Управног одбора могао да буде ангажован на пројектима 

Удружења као и на едукацијама које захтевају компетенције наведене у 

Правилнику о компетенцијама васпитача. 

 

Установе су дале предлог васпитача за Управни одбор : 

 



ЈУЖНОБАНАТСКИ ОКРУГ 

Биљана Голубовић, „Дечја радост“ Панчево 

СРЕМСКИ ОКРУГ 

Миљуш Драгана, ПУ „Бошко Буха“ Инђија 

Вранић Маја, ПУ „Полетарац“ Стара Пазова 

 

СРЕДЊЕБАНАТСКИ ОКРУГ 

Зденка Тадић, ПУ Зрењанин 

 

ЈУЖНОБАЧКИ ОКРУГ 

Тања Рајачић ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад 

 

СЕВЕРНОБАНАТСКИ ОКРУГ 

Патаки Марија, ПУ „Драгољуб Удицки“ Кикинда 

 

 Председница Удружења, пожелела је добродошлицу новим члановима УО, и 

истакла веру у добру сарадњу и оптималан допринос свих у заједничком  раду. 

 

УДРУЖЕЊЕ ЧИНЕ 

Председник 

Петровић Радмила, Бачки Маглић 

  

Секретар 

 Јуришић Вера, ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад   

  

Чланови Управни одбор: 

 

Севернобачки округ   

Верица Цвијовић „Бамби“ Бачка Топола 

Снежана Јоцић, „Наша Радост“ Суботица 

 

Западнобачки округ 

Снежана Булатовић, „Бамби“  Кула 



Нела Дујић, „Полетарац“ Оџаци 

 

Севернобанатски округ 

Мира Ацин, „Срећно дете“ Нови Кнежевац  

 

Марија Патаки, „Драгољуб Удицки“ Кикинда 

Јужнобачки округ 

Александра Марцикић, „Младост“ Бачка Паланка 

Сунчица Вуковић, „Радосно Детињство“ Нови Сад 

Тања Рајачић, „Радосно Детињство“ Нови Сад 

 

Средњебанатски округ 

Зденка Тадић, ПУ Зрењанин 

 

Сремски округ 

Миљуш Драгана, „Бошко Буха“ Инђија 

Вранић Маја, „Полетарац“ Стара Пазова 

Драгана Ађански, „Пчелица“ Сремска Митровица 

 

Јужнобанатски округ 

Биљана Голубовић, „Дечја радост“ Панчево 

Весна Радовановић, „Чаролија“ Вршац 

 

Чланови Управног одбора којима је продужен мандат због учешћа у пројектима које је 

покренуло Удружење, а о њима сте чули на почетку данашње Скупштине су: 

 

1. РАДМИЛА ПЕТРОВИЋ 

2. АЛЕКСАНДРА МАРЦИКИЋ 

3. ВЕСНА РАДОВАНОВИЋ 

4. СНЕЖАНА БУЛАТОВИЋ 

5. СНЕЖАНА ЈОЦИЋ 

6. ДРАГАНА АЂАНСКИ 

7. НЕЛА ДУЈИЋ 



8. СУНЧИЦА ВУКОВИЋ, 

9. ВЕРА ЈУРИШИЋ 

Записник водила Весна Радовановић 


