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Дечји вртић „Радост“ у Врњачкој Бањи ос-
нован је одлуком скупштине СИЗ дечје 
заштите, број 05-1407/80, 26.06.1980. го-

дине. Вртић је почео са радом 20.10.1980. у на-
менски гра ђеном објекту површине 1.294,60 m². 
а свечано отвaрање је уприличено 03.11.1980. го-
дине. Уписано је 121 дете и са њима је радило 9 
васпитача и 6 медицинских сестара а укупно је 
било запослено 28 радника. Радно време вртића је 
било од 5 до 16 часова.

Први директор вртића био је професор педа-
гогије Миодраг Борчевић који је ту функцију оба-
 вљао од 1980. године све до пензионисања 4. ок-
тобра 1988. године. Као директор а најпре као 
пе  дагог веома је заслужан за ширење мреже пред-
 школске установе на територији Врњачке Бање.
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Тако се 1981. године у Подунавцима отвара 
пред школска група са 41 дететом. Та група данас 
ради у реновираном објекту вртић „Подунавци“.

У Новом Селу 1982. године отвара се пред-
школска група у просторијама О.Ш. „Бане Милен-
ковић“ и уписује се 45-оро деце.

Године 1984. 16. октобра отвара се предшкол-
ска група у Врњцима са 31 дететом. Данас пред-
школска група ради на спрату нове школе.

 У Грачацу је предшколска група отворена 15. 
октобра 1985. године са 17-оро деце у просторији 
коју је уступила месна заједница да би се са из-
градњом школе група преселила на спрат нове 
школе.
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Са 25 уписане деце отвара се предшколска гру-
па у Вранешима 1986. године у просторији но вог 
школ ског објекта.

Због великог броја родитеља у Врњачкој Бањи 
ко ји су исказали потребу за упис деце у вртић, 
1988. године изграђен је и свечано отворен нов 
вртић у насељу Дубрава. Вртић је назван „Коли-
бри“ и имао је 4 собе за васпитне групе, фискул-
турну салу, ку хињу и 2 собе за децу јасленог уз-
раста. Те године директор установе постаје Пред - 
раг Бајић који је ту функцију обављао до 1996. 
године.

Од 1996. до 2000. године директор установе је 
био учитељ Миленко Пијетловић који је наста-
вио рад на унапређивању васпитно – образовног 
рада у уста нови и побољшању материјално-тех-
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ничких услова за живот и рад наше установе. У 
том периоду у уста нови почиње да ради стручни 
сарадник – педагог.

Године 2000. са почетком нове школске године 
ди ректор Пијетловић отвара вртић у Врњцима у 
засе бном објекту дворишта школе који је радио, 
на почетку, са једном мешовитом васпитном а 
касније и са једном мешовитом јасленом групом.

Објекат „Колибри“ је дозидан и свечано отво-
рен 01.10.2002. године и тако су добијене још две 
собе за једну мешовиту васпитну групу и једну 
јаслену са великим предпростором који се данас 
користи за потребе полудневне предшколске 
групе. Дозидани део објекта је отворио тадашњи 
директор Љубан Стевановић који је вртићем ру-
ководио од 2000. до 2003. године.
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Сходно захтевима које су упутили Даници Ба-
но вић директорки од 2003. до 2005. године, ро-
дитеља из насеља Пискавац као и захтева мешта-
на села Руђинци, почела је са радом предшколска 
група у просторији основне школе у Пискавцу 
01.10.2003. године. У том периоду наша установа 
добија још једног стручног сарадника – логопеда.

Временом, због указане потребе, школа у Пи-
скавцу је вртићу уступила просторије за отва-
рање мешовите васпитне групе за децу узраста 3 
до 5 и по година. Зорица Милосављевић, дирек-
тор установе од 2005. до 2012. године, отвара ме-
шовиту групу 2005. године која и данас ради у 
истој просторији а указује се потреба да се у на-
редном периоду, у оквиру овог мини вртића, от-
вори и једна мешовита јаслена група.
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Од 2005. године отварају се предшколске гру-
пе у: Про довци 2006. године, Отроцима 2007. и 
Станишинцима 2008. године. Због малог броја 
де  це пре стају са радом групе у Продовци и Ста-
нишинцима.

Од децембра 2012. године установом руково-
ди ди ректор Драгана Хаџи-Ристић која уз свес-
рдну по моћ оснивача и представника локалне 
самоуправе започиње реконструкције постојећих 
објеката и на ставља проширење мреже пред-
школске установе на територији општине Врња-
чка Бања.

У октобру 2013. године у току Дечје недеље, 
пред седник општине Врњачка Бања господин Бо-
 бан Ђу ровић, донаторка др Нада Милосавље вић, 
ЊКВ прин цеза Катарина Карађорђевић и дирек-
торка Дра гана Хаџи-Ристић свечано отва рају на-
менски грађен вртић у дворишту основне школе 
у Новом Селу „Принцеза Катарина“ са уписа-
них 25 деце уз раста од 3 до 5 и по година у ме-
шовитој васпитној и 15 деце узраста од 1 до 3 го-
дине у мешовитој јас леној групи.
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Објекат је изграђен средствима Општине Вр-
ња чка Бања и донацијом др Наде Милосав љевић 
из Америке преко Фондације ЊКВ Катарине Ка-
рађор ђевић у висини једне трећине укупне вред-
ности објекта.

27.01.2014. године председник општине Врња-
чка Бања господин Бобан Ђуровић и директорка 
Драгана Хаџи-Ристић свечано отварају вртић 
„По дунавци“ у Подунавцима у засебном објекту 
старе школе. Реконструкција објекта је започета 
напорима Месне заједнице и мештана Подунава-
ца који су покушавали самостално да адаптирају 
стару зграду. Тек са значајним финансијским сред-
ствима општине Врњачка Бања објекат је завр-
шен и приведен намени за потребе једне мешо-
вите васпитне групе са 25 уписане деце и једне 
мешовите јаслене групе са 15 уписаних беба.
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У децембру 2014. године за 34. рођендан уста-
нове, директорка Драгана Хаџи-Ристић уз помоћ 
до нација наших исељеника у Аустралији, које је 
прикупио Слободан Вукојевић, и донација поје-
диних ло калних привредника, је купила ново 
комбиновано возило Dacia Dokker које ће служи-
ти за превоз хране деци по објектима у селима.

Препознавши да је улагање у децу и стварање 
бо љих услова за живот на селу мотив за останак 
младих у селима, менаџмент наше установе на 
челу са председником општине је уложио сред-
ства за уре ђење просторија које је на коришћење 
вртићу уступила месна заједница Штулац на 
спрату Основне школе „Младост“ у Штулцу. По-
четком нове школске 2015/2016. године група 
почиње са радом са 11 деце на целодневном и 6 
деце на полудневном боравку.
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У августу месецу 2015. године на спрату О.Ш. 
„Бранко Радичевић“ у Вранешима, несебичним 
ула   гањем општине Врњачка Бања и трудом ме-
наџ мента наше установе, приведен је намени и 
опрем љен простор за потребе отварања једне 
мешовите васпитне групе узраста од 3 до 5 и по 
година, капацитета 25 деце. Група ће почети са 
радом одмах по добијању сагласности за пријем 
нових радника.

Наша установа данас ради са 42 васпитне гру-
пе, са 720 уписане деце и 123 запослених. Збри-
њавамо 51% рођене деце узраста од 1 до 6 година, 
рођених на територији општине Врњачка Бања!

Добитници смо признања попут награда: нај-
боља сестра Србије 2005. године, „Васа Пелагић“ 
2006. године за врхунска остварења у образовању 
и нај боља сестра Србије за 2015. године. Наши 
васпитачи и медицинске сестре-васпитачи су ре-
довни учес ници на свим видовима стручних уса-
вршавања са веома запаженим презентацијама 
на стручним сусретима.

Ове године славимо 35 година успешног рада. 
На ша мисија је боравак деце испуњен осмишље-
ним садржајима заснованим на основу праћења 
дечјих потреба и интересовања. Пружамо помоћ 
породици у вршењу родитељске/старатељске фун-
к ције. Подстицајна смо средина за укупан психо-
физички развој где се негује толеранција, ува-
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жавају различитости што помаже у општој пр и- 
  премљености де це за живот и рад у школи. Све 
активности реализује васпитно-образовни ка-
дар који континуирано ра ди на стручном уса-
вршавању и развоју професионализма.

Визија нам је установа у којој деца и родитељи 
до лазе са пуно поверења где се у пријатном амби-
јенту прате и уважавају дечја интересовања. Ра-
димо на неговању колегијалности, позитивне 
про  фесионалне комуникације и стручној компе-
тенцији запослених. Негујемо креативност, то-
плину, емпа тију међу децом и запосленима која 
се реализује у функционалним, удобним и добро 
опремљеним просторијама што омогућава здрав 
и правилан раз вој деце, а запосленима обезбеђује 
одржавање корака са иновацијама.






