
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 

 

На основу члана 35. став 2. Правилника о мастер академским студијама 

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  А  В  А 
 

да ће студент АЛЕКСАНДРА ЉУБИЧИЋ 

 

дана 09.12.2022. са почетком у 12,30 часова, у сали 401 

Машинског факултета у Нишу, бранити мастер рад под називом: 
 

ТЕМА 
Примена пројектног менаџмента на примеру друштвено одговорног 

пројекта 

 

пред комисијом у саставу: 
 

Ментор  проф. др Бобан Анђелковић 

Члан  проф. др Милош Милованчевић 

Члан  проф. др Драган Милчић 

 

 

РЕЗИМЕ МАСТЕР РАДА 
 

Број деце са сметњама у развоју који је укључен у васпитно- образовни систем у Србији је јако 

мали, док су разлози за то многобројни. Поједини разлози за такву ситуацију су што већина 

породица не испуњава услов јер мајке не раде како би време посветиле нези и бризи детета са 

сметњама у развоју, такође неки од разлога су и страх од осуде средине као и отпор васпитача 

према раду са децом којима је потребна додатна помоћ и подршка приликом обављања активности. 

Како би се дете са сметњама у развоју развило у складу са својим потенцијалима од значаја је да бар 

две године похађа вртић пре поласка у школу. Кроз анализу проблема укључености деце са 

сметњама у развоју у образовни систем на територији града Ниша, тим који је радио на пројекту 

дошао је до идеје изградње вртића који је предвиђен само за децу са сметњама у развоју што је и 

тема мастер рада. У раду је објашњен цео поступак од настанка идеје за покретањем поступка, па до 

саме изградње и пуштања у рад вртића, по етапама како би пројекат требао да тече. Резултат овог 

пројекта је изградња вртића и његово пуштање у рад, што би уједно и био једини вртић предвиђен 

за децу са сметњама у равоју у целој Југоисточној Србији. Пројекат изградње вртића “Мали хероји” 

радио је тим квалификованих особа који су  стеченим знањем допринели да овај пројекат прати 

изузетно озбиљан приступ истраживању и анализи у сваком делу овог пројекта, који је касније 

преточен у мастер рад са малим изменама, а све у циљу како би једног дана реализација овог 

пројекта усрећила многе малишане града Ниша. 

Кључне речи: вртић, деца са сметњама у развоју, изградња, план и програм рада, управљање 

пројектом. 

 

Ниш, 02.12.2022. године          


