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У складу са одредбама  12 и 78, Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09), Скупштина 

Савеза удружења васпитача Србије, на седници одржаној   03.децембар, 2004.  усвојила је: 
СТАТУТ

Савеза удружења васпитача Србије
чл. 5

Савез има свој лого (округлог облика три подигнуте шаке), химну и заставу  са  логом  и  натписом:
САВЕЗ  УДРУЖЕЊА  ВАСПИТАЧА  СРБИЈЕ

ХИМНА  ВАСПИТАЧА

Бајке прича, речи бира
Паметна и мудра глава,
Вежбе ради, често свира
И поштује дечја права.
                    
Осмех му се лицем шета
Глуми, пева, црта,пише,
И кад има много лета
Децу воли више, више.

У вртић се често жури
Пуно срце љубав пружи
И васпитач децу чека,
Кроз игру се с њима дружи

Васпитачи, васпитачи,
Нека небо чује,
Васпитачи, васпитачи,
Гласови нек брујује .

1

03.12.2004.
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Драги  васпитачи,
Ми  смо  уметници, вајари  дечјих  душа, имамо  много  већу  одговорност него  што  смо  и  сами  

свесни  тога. Зрачимо  позитивном  енергијом и  вечитим  оптимизмом. Мотивисаност  за пружање  
љубави  деци свуда  и  на сваком месту у  васпитачу    постоји. Сваки  дан  је  нови изазов, нови  почетак, 
нова  шанса  да   на  неки  други  начин  приближимо  детету  животну  ситуацију,  да  се  у  детету  роди  
радост. Васпитач  као  уметник, на  тај  начин  чува  достојанство  своје  професије. Да бисмо били  добри  
васпитачи, морамо  да будемо  спремни да учимо, односно свесни  своје одговорности  васпитавања  
деце, посвећености  деци.

Задатак  васпитавања  је  стратешки  и огромна  моћ умећа  васпитавања. У нашим  инструментима  
умећа  је  дете, најдрагоценије  биће, будући  човек!

Васпитач живи са емоцијама деце.У том свету васпитава тако што децу упућује, подстиче, помаже им 
и подржава их.

Васпитач са љубављу  :
-  уређује окружење  да деци створи  пријатност  да маштају о лепоти у животу,
- осмишљава  активности у којима деца могу да стварају идеје за живот,
- организује игре да деца осете  изазове и стекну  поверење у  животу,
- припрема садржаје да  деца  осете  занос у  животним  задовољствима.
Васпитач , уметник   обликује  са љубављу  дечју душу, оплемењује  дух, открива  мудрост,  испуњава  

радошћу  дечје  срце дајући  детету  моћ, припрема га за живот.
Васпитач је толерантан, отворен, разговорљив, нежан, благ, поверљив, добар организатор, трагач за 

новим идејама, пробуђивач маште, извор  дечјег смеха, вајар, чувар тајни, топло крило, ма где да је и 
где га је било...  

Сва деца  заслужују  љубав, волимо  их  да  би  порасли  у  праве  људе, па ће и деци и нама добро  да  буде!

12. априла 2014.                                         
Председник савеза

                                                         Слободанка Радосављевић
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• О оснивању  асоцијације васпитача Србије ,

• Смелост изношења  идеја,

• Наметнути друштвеном  окружењу  неопходност остваривања овакве идеје,

• Превазилажење  неразумeвања оправданости  постојеће организације,

• Анимирање васпитача из постојећих подружница за оправданост оснивања струковне  асоцијације,

• Анимирање  стручних тимова предшколских установа да се укључе у креативне активности,

• Анимирање Министарства просвете за подршку,

• Осмишљавање и организовање  стручних скупова као облика  стручног усавршавања,

• Изборити се за представника у Националном просветном савету,

• Изборити се за акредитацију скупова,

• Изборити се за учешће у тимовима за предлоге закона и подзаконских аката,

• Непрестано  проналазити пут за адекватан статус васпитача,

• Покретање иницијативе , оснивање  и вођење Балканског  савеза  удружења  васпитача,

• Покретање иницијативе за одржавање 1.Конгреса  стручних радника у предшколству

Идеје и изазови

Oно што води и вуче свет нису локомотиве, већ идеје. 
Победник зна  да су  изазови  најбољи  учитељ.
Губитник се осећа жртвом пред изазовима.
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Председник

Секретар
Потпредседници

Надзорни одборСуд части

Потпредседници
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Организација  Савеза   удружења  васпитача  Србије

Члан НПС



Нови Сад

Београд

Смедерево

Крагујевац

Ниш

Пирот

Шабац

Прокупље

Крушевац

Краљево

ЧачакУжице

Лесковац

Ваљево

Косовска
Митровица

Параћин

Врање

Пожаревац

Зајечар
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Оснивачи  Савеза   удружења  васпитача  Србије

Невенка  Вуколић
 удружење  васпитача Београд

Слободанка Радосављевић
удружење васпитача подунавског округа

Вера Галић
удружење васпитача подунавског округа

Зорица Шућуровић
удружење васпитача браничевског округа

Гордана Станковић
удружење васпитача пчињског округа

Марина   Аризановић
удружење васпитача јабланичког округа

Милевица Пејовић
удружење васпитача Чачка

Станка Петровић
удуржење васпитача сремског округа

Јасмина Ћирић
удружење васпитача тимочког круга

Станика Недић
удружење васпитача расинског округа

Вера Шестић
удружење васпитача мачванско-колубарског округа

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.

11. 
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Управни одбор

ПотПредседник
ЉИЉАНА  ДРАГУТИНОВИЋ

БЕОГРАД,
 УДРУЖЕЊЕ ВАСПИТАЧА  БЕОГРАДА

ПотПредседник
РАДМИЛА ПЕТРОВИЋ

МАГЛИЋ 
 УДРУЖЕЊЕ  ВАСПИТАЧА  ВОЈВОДИНЕ

Председник
САВЕЗА УДРУЖЕЊА  ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ

СЛОБОДАНКА  РАДОСАВЉЕВИЋ
СМЕДЕРЕВО

ВИОЛЕТА  ЛОВАС
АПАТИН

УДРУЖЕЊЕ ВАСПИТАЧА ВОЈВОДИНЕ

ДРАГАНА ЋЕТКОВИЋ
СМЕДЕРЕВО

 УДРУЖЕЊЕ ВАСПИТАЧА “ЧИГРА”

ПотПредседник
ЉИЉАНА  ТОДОРОВИЋ

КРАГУЈЕВАЦ 
УРДУЖЕЊЕ ВАСПИТАЧА  ШУМАДИЈЕ   

ДРАГАНА АЂАНСКИ
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

 УДРУЖЕЊЕ ВАСПИТАЧА ВОЈВОДИНЕ

АНА ШТЕРЈОСКА
ПОЖАРЕВАЦ

УДРУЖЕЊЕ  ВАСПИТАЧА  
“ ВАСПИТАЧ  ПЛУС “

ПотПредседник
ДУШАНКА  ПАВЛОВИЋ

ПРОКУПЉЕ
 УДРУЖЕЊЕ  ВАСПИТАЧА

ТОПЛИЧКОГ  ОКРУГА

СМИЉАНА ГОЛУБОВИЋ
ПАНЧЕВО

УДРУЖЕЊЕ ВАСПИТАЧА ВОЈВОДИНЕ

СЛАВИЦА   ЖИВАНОВИЋ- АРСИЋ    
ШАБАЦ

УДРУЖЕЊЕ  ВАСПИТАЧА
МАЧВAНСКОГ    ОКРУГА

MAРИНА  АРИЗАНОВИЋ
 представник  у  НПС

ЛЕСКОВАЦ

НАДА   ГЕРТНЕР
БЕОГРАД               

  УДРУЖЕЊЕ ВАСПИТАЧА БЕОГРАДА

БОСИЉКА  РИСТИЋ
ВРАЊЕ

 УДРУЖЕЊЕ  ВАСПИТАЧА
ПЧИЊСКОГ  ОКРУГА

секретар
TAMАРА   ЋИРИЋ

НИШ 
УДРУЖЕЊЕ  ВАСПИТАЧА

НИШАВСКОГ ОКРУГА

СНЕЖАНА ЂУРОВИЋ
БЕОГРАД ,

УДРУЖЕЊЕ ВАСПИТАЧА БЕОГРАДА

ГОРДАНА  РАДУЛОВИЋ
ЛЕСКОВАЦ 

УДРУЖЕЊЕ  ВАСПИТАЧА  ЈАБЛАНИЧКОГ  
ОКРУГА
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Суд части

Надзорни одбор

САЊА  МИРКОВИЋ
ЧАЧАК,

 УДРУЖЕЊЕ  ВАСПИТАЧА
МОРАВИЧКОГ  ОКРУГА

СНЕЖАНА  ШАРОВИЋ
УЖИЦЕ ,

УДРУЖЕЊЕ  ВАСПИТАЧА
ЗЛАТИБОРСКОГ  ОКРУГА

ЖАКЛИНА  ЂУРИЋ 
ЗАЈЕЧАР

УДРУЖЕЊЕ  ВАСПИТАЧА 
ТИМОЧКОГ ОКРУГА

НЕВЕНА  ЂОРЂЕВИЋ
ПИРОТ

        УДРУЖЕЊЕ  ВАСПИТАЧА  “ РАСТКО”

ГОРАНКА  КРАГОВИЋ
КОС. МИТРОВИЦА

УДРУЖЕЊЕ  ВАСПИТАЧА  “МОСТ”

ЉИЉАНА  ЧОЛОВИЋ
КРУШЕВАЦ

  УДРУЖЕЊЕ  ВАСПИТАЧА  “ЈЕФИМИЈА “

МИЛОВАНКА  ПЕТРОВИЋ
Удружење  васпитача  нишавског округа

Ниш

ВЕСНА  РАТИНАЦ
Удружење васпитача Шумадије

Крагујевац

ЉИЉАНА  НЕНАДОВИЋ
ВАЉЕВО ,

 УДРУЖЕЊЕ  ВАСПИТАЧА
КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА

ЈАСМИНА  ЂУРИЋ
ПАРАЋИН

УДРУЖЕЊЕ  ВАСПИТАЧА“ ПОМОРАВЉЕ “

АЊА  ЋИРИЋ
Удружење  васпитача  Београда

Београд

ГОРДАНА  РАТАЈАЦ
Удружење  васпитача „Јефимија“

Крушевац

ЉИЉАНА  КАРДЕЛИС
НОВИ  САД

УДРУЖЕЊЕ ВАСПИТАЧА  НОВОГ  САДА

МАРИНА   ГВОЗДЕНОВИЋ
КРАЉЕВО

УДРУЖЕЊЕ   ВАСПИТАЧА КРАЉЕВА

ОЛИВЕРА  ЈАНОШЕВИЋ
Удружење васпитача топличког округа

Прокупље

ИВАНА  МУЧАЈИ
Удружење васпитача  Војводине

Нови Сад
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Помажући          и почасни чланови
Савез може да има помажуће и почасне 

чланове  из  земље  и иностранства ( појединце, 
предшколске  установе, Удружења,  Савезе  и  
друге  организације које имају исте циљеве  и  
интересе.

Помажући  и  почасни чланови имају обавезу 
да о својим  идејама консултују  Управни одбор 
Савеза, а о својим  активностима   писаним 
путем извештавају Савез.

Почасни чланови имају иста права као и 
стални чланови.

ПОМАЖУЋИ  ЧЛАНОВИ

• ПУ  „НАША  РАДОСТ “, СМЕДЕРЕВО
• ПУ  „ ЉУБИЦА  ВРЕБАЛОВ“, ПОЖАРЕВАЦ
• ПУ  „ ВУКИЦА  МИТРОВИЋ “, ЛЕСКОВАЦ
• ПУ   „ ДЕЧЈА  РАДОСТ“, ПАНЧЕВО
• ПУ  „  ГАЛЕБ“, ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
• ПУ    „МАЈСКИ  ЦВЕТ “, ВЕЛИКО  
ГРАДИШТЕ
• ПУ  „НАДА  НАУМОВИЋ“, КРАГУЈЕВАЦ
• ПУ  „МОРАВСКИ ЦВЕТ“, ЖАБАРИ
• ПУ  „МИЛКА ДИМАНИЋ“, ВЛАСОТИНЦЕ
• ПУ  „ДЕЧЈА  РАДОСТ “, ЛЕБАНЕ

ПОЧАСНИ  ЧЛАНОВИ

• Мирјана  Ћосић, директор, 
представник установе  „Наша  радост“, Смедерево
• проф др Мирјана  Пешић
илозофски факултет , Београд
• Мирјана  Марковић
пензионер
• Гордана  Мијовић,  директор,
представник установе 
• Наташа  Радуловић
предсједник предсједништва удружења 
радника предшколских установа Бања Лука
• Горица  Ранковић, васпитач
представник вртића из Беча, Аустрија,
• Маргарете  Помпе
представник вртића из Беча, Аустрија,
• Моника  Стробл
представник вртића из Беча, Аустрија,
• Снежана  Ивковић, васпитач
представник вртића из Јањина, Грчка,
• Елени  Камбери, педагошки саветник
вртића из Јањина, Грчка,
• Амалија, представник вртића из Јањина, Грчка
• Џули, представник ОМЕП из Јањина, Грчка
• Слава Тимарац-Јованов, педагог
ПУ „Наша радост“ ПАНЧЕВО
• Јасмина  Анђелковић
психолог-директор ПУ Лесковац, 
• Гордана Цветковић
начелник школске управе Београд
• Душанка Стојковић
просветни саветник школске управе Пожаревaц

Документа
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УПРАВНОГОДБОРА
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ПОСЛОВНИК
О РАДУ

СКУПШТИНЕ

ПРАВИЛНИКО УНУТРАШЊОЈОРГАНИЗАЦИЈИСАВЕЗА

ПРОГРАМ 
АКТИВНОСТИ

ПРАВИЛНИК
О РАДУ

СУДА ЧАСТИ

ПОСЛОВНИК
О РАДУ

НАДЗОРНОГ
ОДБОРА

ЕТИЧКИ КОДЕКС

ВАСПИТАЧА

Смедерево

децембар, 2005.

С Т А Т У Т

Смедерево

децембар, 2004.

ПРАВИЛА
ПОНАШАЊА

НА СКУПОВИМА

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА

И КРИТЕРИЈУМИМА
ЗА ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА,

ПОДПРЕДСЕДНИКЕ
И СЕКРЕТАРА

Документа
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Активности
СКУПШТИНА
Скупштина одлучује о свим питањима 

значајним за рад и развој Савеза.

Надлежност Скупштине:

1. Доношење, измене и допуне Статута Савеза,  
пословника  и  других  општих  аката,

2. Именује   и опозива  председника,  4( четири) 
потпредседника  и секретара Скупштине.

3. Чланове  Управног  одбора  предлажу   
Удружења, а верификује их  Скупштина, а  
опозив чланова Управног одбора , на предлог 
Суда части,  врши  Скупштина,

4. Чланове Суда части бира Управни  одбор, а 
верификује Скупштина.  

5. Чланове Надзорног одбора    бира Управни  
одбор, а верификује Скупштина.  

6. Усваја  Програм рада Савеза,
7. Усваја Извештај о раду Управног,  Надзорног 

одбора  са финансијским извештајем ,  Суда 
 части   и извештај  представника у НПС.

8.  Доноси одлуку о покретању  и престанку  
публикације,

9. Одлучује о престанку  рада  Савеза. 

УПРАВНИ ОДБОР

Управни одбор је колективни руководећи 
орган Скупштине Савеза који на основу овог 
Статута и овлашћења Скупштине руководи  
радом  Савеза  између  седница  Скупштине.

1. Управни одбор има 26+1 члана кога чине 
представници регистрованих удружења Србије 
( до 500 чланова 1, а на сваких  следећих  500, плус 1),

2. Мандат чланова  Управног одбора  траје  
четири  године,

3. Чланове Управног одбора, предлажу  
Удружења, а верификује  их Скупштина ,

4. Скупштина може и пре истека мандата да 
замени поједине чланове ако се за то укаже 
потреба,

5. Председника , потпредседнике и секретара,  
предлаже  Управни одбор, а именује их 
Скупштина,  из редова чланова    Управног 
одбора,

6. Председник, потпредседници и секретар 
Скупштине истовремено обављају функције и у 
Управном одбору,

7. Управно  одбор  доноси  Правилник  о  
условима  и  критеријумима   за  избор за 
председника, потпредседнике и секретара,

8. Савез има једно плаћено лице у сталном 
радном односу   председника-руководиоца 
Савеза,

9. Председник  Управног одбора представља и 
заступа Савез у правном процесу и има права и 
дужности финансијског налогодавца на основу 
одлуке Управног одбора,

10. Управни  одбор именује и разрешава  
Извршни одбор  , а о томе  извештава  
Скупштину,

11. Управни одбор ради на остваривању 
задатака Савеза, реализацији одлука Скупштине 
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и припрема материјале за Скупштину,
12. Управни одбор на предлог Надзорног 

одбора  именује  главног  и одговорног уредника 
публикације,

13. Седнице сазива и њима руководи 
председник, али у случају његове спречености 
потпредседник или члан кога одреди Управни 
одбор,

14. Управни одбор пуноправно одлучује ако је 
на састанку присутно више од 50% чланова (13 
чланова),

15. Управни одбор доноси одлуке јавним  
гласањем,

16. Управни одбор  предлаже  Скупштини  
измене и допуне  Статута  Савеза,

17. Управни одбор одлучује о сарадњи са 
другим Савезима и удружењима,

18. Председник Скупштине  је и председник 
Управног одбора Савеза,

19. Доноси  Правилник о  унутрашњој  
организацији  Савеза,

20. Управни  одбор  предлаже  именовање  
почасних  чланова Савеза,

21. Одобрава  реализацију пројеката

ИЗВРШНИ  ОДБОР

Извршни  одбор  чине : председник, четири (4) 
потпредседника  и  секретар  

Мандат  Извршног  одбора  траје  4  године.
Делокруг  активности:
• припрема  састанке  Управног  одбора  и  

Скупштине,
• врши  организационе  послове ,
• даје  предлоге  Управном  одбору  (  са  

одређеним  тимовима)  за :

- семинаре,  - пројекте,  - студијска  путовања, 
- организацију Дана васпитача, - организацију  
стручних  сусрета  и  др .

• врши  предлог  одабира  предавача ,  термина   
и сл ,  уз  верификацију  Управног  одбора, 

• због  хитности ,  може  да  обави  
консултације  и телефоном  уз  службену  
забелешку,  а да  то  после  верификује  Управни  
одбор,
 

НАДЗОРНИ  ОДБОР

Надзорни одбор је самостални орган Савеза 
кога бира Управни одбор, а верификује  
Скупштина.

Надзорни одбор прати реализацију програма, 
врши надзор над финансијама и контролише рад 
Управног одбора.

Надзорни одбор има председника и два члана.
О свом раду подноси извештај Скупштини 

Савеза  једном  годишње.
Надзорни одбор даје  предлоге за главног 

и одговорног уредника публикације. Мандат 
чланова Надзорног одбора  траје 4 године.

Чланови Управног, Надзорног одбора и Суда 
части пуноправно учествују у раду Скупштине.

СУД  ЧАСТИ

Суд Части је самостални орган Савеза кога 
бира  Управни одбор, а верификује  Скупштина, 
а у циљу заштите моралног лика васпитача. Суд  
части чине председник и два члана чији мандат 
траје 4 године.

Суд  части се регулише посебним актом који 
доноси Скупштина.
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Публикације

I X
ЈУБИЛАРНИ

СТРУЧНИ СУСРЕТИ

ВАСПИТАЧИ-ВАСПИТАЧИМА

Златибор, 2004.
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Стручни скупови
Савез организује стручне и научне скупове (конгресе, симпозијуме, конференције, округле столове, 

припрема семинаре, саветовањa).
Програм, место, начин и време одржавања стручних скупова утврђује Управни одбор.
Стручне скупове Савез организује самостално или у сарадњи са другим институцијама.
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Окружни стручни сусрети
Стручни  скупови  на окружном  нивоу  организује Савез , удружење  и  предшколска установа, 

је прилика и  треба да буду пракса, да би већи  број  васпитача  види  и чује  шта се то догађа у 
предшколству и  да виде радове  из  других  средина  који  представљају искорак у пракси.

У протеколом периоду одржани су сусрети у Лесковцу 4 пута, Нишу  три пута , Зајечару 3 пута и у 
Ужицу 2 пута. 

Сусретима обавезно  присуствују представник  Извршног одбора Савеза  , потпредседник и 
председник , просветни  саветник, директори и стручни сарадници као и предавачи  у  пленарном делу.
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Ви, велики, узмите
дечје очи  да гледате живот 
другачије.
Узмите  дечји сан
за  изгубљеним рајем .
Узмите дечји смешак
и његову радост
због малих ствари.
узмите дечје срце
да верујете у људску љубав !

Phil  Bomans



Наших         година

16

Пројекти
Савез удружења васпитача Србије са службом 

Координационог тела Владе Републике Србије 
са удружењима   пчињског и јабланичког округа, 
под покровитељством   Владе  Републике  Србије,  
за општине Прешево, Бујановац и Медвеђу

РЕАЛИЗОВАНА ДВА ПРОЈЕКТА :

СЛОЖНИ У РАЗЛИЧИТОСТИМА 

Oбразовање за превазилажење 
предрасуда, развој толеранције и неговање 
интеркултуралности на предшколском узрасту – 
ка демократији и грађанском друштву

НИ  ЦРНО, НИ БЕЛО 

Програм за рад са децом и младима-   
образовање за превазилажење предрасуда, развој 
толеранције и неговањe интеркултуралности.
                               

Савез је био учесник у организацији   пројекта  
Унапређивање  предшколског васпитања и 
образовања  у Србији  (IMPRES)  у који  је 
укљученио 15 па још 10 установа.

Пројекат доприноси  социјалној  инклузији и  
смањењу  сиромаштава унапређивањем   услуга у 
области предшколског васпитања и образовања 
и ширењем доступности за сву децу , посебно 
ону из осетљивих група.
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Семинари
Савез је организовао  семинаре подстичући васпитаче на  стручно усавршавање, на  спонтану  и 

отворену комумникацију,  на одговорност у раду , на  напредак у звању  васпитача, на    размену  
искустава,  где  су  презентовани   програми  који  пружају  нова методичка искуства и сазнања на основу 
којих је могуће организовати рад са децом на начин који превазилази типичне тешкоће традиционалног 
приступа.

Програмске активности се заснивају на сазнањима о могућностима и потребама повезивања физичких, 
емотивних и социјалних вештина и способности деце са интелектуаним и сазнајним процесима којима 
су деца изложена.
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Посете
Представници Савеза били су у посети предшколским установама и васпитачима  у : 
• Бечу,
• Грчкој, 
• Републици Црној Гори,
• Републици Српској
• Републици Хрватској
• Републици Словенији
• Мађарској
Из поменутог окружења  следиле су и повратне посете  предшколским установама и васпитачима Србије.

Посебна посета била је Краљевском  Двору  Њ.К.В. Принцези  Катарини Карађорђевић,  да  је 
упознамо   са  нашом  струковном  организацијом,  Програмом  активности, Етичким  кодексом, 
информатором “Наши  кораци”,  Споразумом  о  међународној  сарадњи и  другим  активностима  
којима  остварујемо  наш  програм  рада.
• Разговарали  смо   о  промовисању, испуњавању остваривању  и  заштити  дечјих  права  и  

обезбеђивању  једнаких  услова  за  сву  децу
• О проналазењу  партнера  за  пројекте  за  едукацију васпитача,  васпитање  за  демократију и  

грађанско  друштво – кораци  ка  вредностима  Европске  уније, односно  стручном  прилагођавању,  
ради успешније  припреме  за  свет  који  се  мења.

Посета васпитачима из Беча Посета васпитачима из Јањина, Грчка
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Посета вртићу у Грчкој Представнице словеначких вртића у србији

на пријему код градоначелника 
у једној покрајини Мађарске

Црногорски васпитачи у смедереву

Пријем код ЊкВ Принцезе катарине карађорђевић суботица, јуни, 2013.
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Меморандум о међународној сарадњи

Хуманитарни рад

У  Бару,  20. јуна  2008.  потписан  је Споразум  о  међународној  сарадњи између  Удружења  
васпитача  Бара, Удруге одгајатеља  Загреб, Удружења радника предшколских установа Републике 
Српске   и  Савеза удружења  васпитача  Србије  и  постављени су циљеви:
• Укључивање  у  процес  европског  повезивања  у  области  васпитања  и образовања,
• Праћење  развоја образовања  и стручног  усавршавања  васпитача  у  Европи,
• Подизање  компетенције  васпитача  у  циљу  усавршавања  делатности

Тако  су  и  постављени  задаци;
• размена  васпитача   ( студијска  путовања)   ради  

стицања  нових  и  усавршавања  постојећих  знања,  
вештина  и  способности  важних  за  унапређивање  
васпитно-образовног  рада,
• праћење  савремених сазнања  ради  квалитетније  

примене  наученог  у  пракси,
заједнички  пројекти,

Савез је остварио  хуманитарну акцију са 
васпитачима из Беча у вредности од 18 500, 00 
еура у играчкама и дидактичком материјалу 
и проследио је предшколској устаниви „Дечје 
царство“  из Велике Плане, односно подручном 
одељењу,  вртићу „Младост“ у Милошевцу, у 
коме се васпитавају и друже, са децом мештана, 
деца без родитељског старања.

"Плод ниче из семена, а дјела из мисли."  -  Л.н. толстој
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Оснивачи ,,Бапта ,,
Савез  удружења  васпитача Србије  је иницијатор, покретач  идеје и један од оснивача оснивања  

Балканског савеза удружења  васпитача, скраћено“Бапта“. Председник Управног одбора „Бапта“ је 
представник Савеза васпитача- шредседник Савеза. Балкански савез удружења васпитача  одржао је  две 
научно-стручне   конференције са преко   60 научних   и стручних радова који  су  најбољи  пример како 
научна достигнућа  морају да се  ослањају на  истраживања  у пракси  и  да  се  прожимају  са праксом.

"на почетку сваке активности лежи идеја. рад рађа идеје."  -  Ralph Waldo Emerson
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Учешће на...

Заједничко деловање носиоца делатности
На  састанку  представнице сва три струковна Удружења сложиле су се да постоје нагомилани 

проблеми  у самој  делатности предшколског васпитања  и образовања, који се морају плански и 
систематски решавати. Договорено је да се зајенички наступи према Министарству просвете, науке и 
технолошког развоја, са циљем добијање подршке раду струковних удружења, како у финансијском, 
тако и у саветодавном  раду. 

Предложено је да се начини споразум о сарадњи сва три струковна удружења, што пружа могућност 
апликовања према различитим фондовима са пројектима који би се реализовали у сарадњи са 
Министарством просвете, спорта и технолошког развоја ,  инсистираће се на обавезности поштовања 
законске регулативе, чиме би се остварило и подизање квалитета рада у предшколским  установама, а 
самим тим и остваривање компетенција запослених. 

Договорено је да се Конгрес организује сваке друге године.
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Атмосфера

осмехнеш ли се деци, она ти узврате осмехом. осмехнеш ли се одраслима, они се питају: "Зашто се овај смеје?"
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Дан васпитача
"Пријатељ је онај који зна све о теби и поред тога те још увјек цијени" 

"Живот без пријатељства је ништа"  -  Цицерон

"Једини начин да имаш пријатеље јест бити пријатељ."  -  Ralph Waldo Emerson



Наших         година

25

Комисије за преглед и одабир радова

Нека твоје речи  буду  мудрије, а не гласније.
Цвет расте захваљујући киши, а не грмљавини.

"Живот без пријатељства је ништа"  -  Цицерон

Савез је формирао комисију која прегледа и студиозно  разматра пристигле радове стручних тимова 
васпитача и стручних сарадника предшколских установа и према унапред  утврђеним   критеријумима  
врши одабир радова за  стручне сусрете. Чланови комисије су модератори и на евалуацији  сусрета 
подносе обједињени  извештај, на основу  праћења  презентација.
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Савез удружења васпитача Србије:

УПУЋУЈЕ НА

• Актуелна дешавања у предшколској пракси 
• Стручно усавршавање васпитача
• Напредак у звању  васпитача    
• Усклађивање са Прописима  
• Активности   својих удружења
• Разноврсну  документацију о раду 
• Редовно информисање  о раду 
• Заштиту  права детета 
• Заштиту   права васпитача 
• Могућности сарадње удружења 
• Дешавања  у удружењима 
• Заштиту интереса  удружења 
• Размену  искустава међу  удружењима 
• Поштовање норматива за рад васпитача 
• Формирање и развој   удружења васпитача
• Ресурсе локалних заједница  удружења 
• Решавање   проблема  удружења 
• Самовредновање рада удружења 

ПОДСТИЧЕ

• Активности  удружења
• Развој удружења
• Предлоге и идеје  удружења
• Партнерски однос удружења
• Документовање напредовања удружења
• Квалитетан  рад  удружења
• Коришћење и располагање  средстава у 
постизању квалитета у раду 
• Професионално деловање
• Тимски рад 
• Стручно усавршавање
• Размену примера добре праксе
• Спонтану  и отворену комумникацију
• Сарадњу са  институцијама културе , науке 
и образовања
• Анализу ризика у смислу безбедног рада 
• Индивидуалне доприносе у раду савеза
• Међусобно информисање о раду удружења
• Специјализоване програме  удружења 
• Анализу рада  удружења
• Одговорност у раду 
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ПОМАЖЕ

• Повезивање и сарадњу  васпитача 
• Сарадњу  удружења са лок. институцијама
• У успостављању равнотеже и склада у 
активностима и акцијама удружења 
• У организовању  сарадње са иностраним  
предшколским асоцијацијама 
• у организовању акција и активности 
удружењима
• Укључивање  волонтера
• удружењима  са сметњама у раду
• у изради информативних и едукативних 
материјала 
• Политику  против дискриминације и 
насиља над децом и васпитачима
• Повезивање руководећих ,саветодавних и 
стручних органа удружења 
• У решавању различитих врста насиља  и 
заштите права  васпитача
• У заштити права васпитача посебно из 
осетљивих група 
• правовремену стручну подршку  
васпитачима 
• Израду  годишњег  плана  удружења
• Несметано  одвијање рада удружења 

ПОДРЖАВА

• Поштовање правила понашања о којима су 
    се договорила удружења
• Правовремено и адекватно реаговање на    
неспаоразуме представника удружења
• Различитости  удружења  у погледу 
потреба , културе , тешкоћа у раду и развоју
• Истраживање и решавање проблема 
удружења
• различите  начине  окупљања удружења 
• Напредак  у раду  удружења посебно оних 
којима је потребна додатна подршка 
• Захтеве који одговарају заједниким  
потребама  удружења
• Економично располагање материјално 
техничким  ресурсима 
• Права на аутономност  и  приватност  
удружења 
• Промоције и презентације удружења и 
савеза 
• Поверљивост података 
• Поштовање васпитача 
• Безбедност у раду 
• Унапређивање умења васпитача
• Заштиту васпитача у раду 
• Повећавање чланства
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И...на крају
овог  кратког прегледа, шетње  кроз 10 НАШИХ  ГОДИНА, 

желим  да  се  захвалим  свим  васпитачима, сестрама, стручним сарадницима, директорима:
• на  упорности,  истрајности у  борби  за  опстајање  у  професији,
• на  напорима  које  улажете  да  будете  успешни  и  доследни, 
• на  несебичности  у  даривању  љубави  према  деци  и  професији.

Желим  вам  да  у  својој  мисији – стварању нових  идеја  будете уметници,  духовно богати  
визионари , а  да  нисте  сањалице  и  занесењаци,

Да  са  децом  будете  песници  које  краси   доброта  која  говори  осмехом, стално  осећање  младости 
- оно  што  рад  са децом  дарује,

Да  имате  несебичну  љубав  међу собом,  јер  љубав  покрива  мноштво  грехова,

Да  се  смејете,  јер  доброта  много  зна  и  може  да  говори  само  осмехом,

Да  волите свој  позив и осећајте  се  младима  јер  младост  и  љубав  је  све што  живот  има!
   

                              За наших 10 година!  
   април.,  2014.                                                               

председник  Савеза
                                                                              Слободанка  Радосављевић
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