Република Србија
ГРАД НИШ
Управа за образовање,
културу, омладину и спорт
Број: 2594/2009-12
Датум: 1.4.2009. год.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДМЕТ: Достава Извештаја о раду за радну 2007/2008.
годину Установе "Пчелица"
У прилогу дописа достављамо вам нацрт решења о усвајању извештаја и
Извештај о раду за радну 2007/2008. годину број 455/1 од 27.6.2008. године
који је усвојио Управни одбор Установе за предшколско васпитање, образовање,
здравствену заштиту, исхрану, угоститељство и туризам "Пчелица" одлуком
број 4776 од 11.7.2008. године.

НАЧЕЛНИК
Ненад Гашевић

На основу члана 37 Статута града Ниша, ("Службени лист града Ниша",
број 88/08) и члана 7а Одлуке о оснивању Установе за предшколско васпитање,
образовање, здравствену заштиту, исхрану, угоститељство и туризам "Пчелица"
("Службени лист Града Ниша" број 1/2000, 6/2000, 66/2003 и 49/ 2005)
Скупштина Града Ниша на седници одржаној __________ 2009. године
донела је
РЕШЕЊЕ

I

УСВАЈА СЕ Извештај о раду за радну 2007/2008. годину број
455/1 од 27.6.2008. године који је усвојио Управни одбор Установе за
предшколско васпитање, образовање, здравствену заштиту, исхрану,
угоститељство и туризам "Пчелица" одлуком број 4776 на седници одржаној
дана 11.7.2008. године и Финансијски извештај о раду Установе у 2008. години
број 894 од 23.2.2009. године, који је усвојио Управни одбор Установе одлуком
број 1021 од 27.2.2009. године.
II
Решење доставити Установи за предшколско васпитање,
образовање, здравствену заштиту, исхрану, угоститељство и туризам "Пчелица",
Управи за образовање, културу, омладину и спорт и Управи за финансије,
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.
Број:
У Нишу,
СКУПШТИНА ГРАДА НИША
Председник
Проф. др Миле Илић

Образложење
Управни одбор Установе за предшколско васпитање, образовање,
здравствену заштиту, исхрану, угоститељство и туризам "Пчелица" на седници
одржаној дана 11.7.2008. године одлуком број 4776 усвојио је Извештај о раду
за радну 2007/2008. годину број 455/1 од 27.6.2008. године и доставио Управи
за образовање, културу, омладину и спорт.
Извештај је у складу са Законом о основама система образовања и
васпитања сачињен за школску 2007/2008. годину, а финансијски извештај за
буџетску 2008. годину.
Имајући у виду да је Извештај о раду за радну 2007/2008. годину Установе
за предшколско васпитање, образовање, здравствену заштиту, исхрану,
угоститељство и туризам "Пчелица" сачињен у складу са законом, и прописима
Града, Управа за образовање, културу, омладину и спорт предлаже доношење
Решења као у диспозитиву.

Управа за образовање, културу, омладину и спорт
НАЧЕЛНИК
Ненад Гашевић

Установа «Пчелица»
бр. 4776
од 11.07.2008.године

На основу члана 36. Статута Установе ''Пчелица Ниш, бр.996 од 26.3.2004.године,
Управни одбор Установе''Пчелица'' Ниш, на 4. ванредној седници Управног одбора
одржаној дана 9.7.2008.године донео је следећу
О Д Л У К У
Усваја се Извештај о раду за радну 2007/2008 годину бр.4551 од 27.6.2008.године.
Извештај о раду објавити на Огласној табли Установе.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
__________________________________
Милан Бојановић

Установа «Пчелица»
бр. 4776
од 11.07.2008.године

На основу члана 36. Статута Установе ''Пчелица Ниш, бр.996 од 26.3.2004.године,
Управни одбор Установе''Пчелица'' Ниш, на 4. ванредној седници Управног одбора
одржаној дана 9.7.2008.године донео је следећу
О Д Л У К У
Усваја се Извештај о раду за радну 2007/2008 годину бр.4551 од 27.6.2008.године.
Извештај о раду објавити на Огласној табли Установе.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
__________________________________
Милан Бојановић

УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ,
ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ,
ИСХРАНУ, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
“ ПЧЕЛИЦА” - НИШ
Установа Пчелица
бр. 4551
од 27.06.2008.године

ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ ЗА РАДНУ 2007/2008. ГОДИНУ

У НИШУ, 20.06.2008.године

РешеЊем народног одбора општине Ниш број 338813 од 28 јуна 1961 године
основано је дечје обданиште за предшколску и школску децу у Нишу које је
наставило са радом као новооснована установа за предшколско васпитаЊе,
образоваЊе, здравствену заштиту , исхрану , угоститеЉство и туризам
"Пчелица" РешеЊем Скупштине општине Ниш

број 01-104/92 од 18. марта 1992.

године.
Дана 17 јануара 2000.године Скупштина Града Ниша је донела Одлуку о
осниваЊу установе за предшколско васпитаЊе, образоваЊе, здравствену
заштиту , исхрану , угоститеЉство и туризам "Пчелица" у Нишу у скалду са
Законом о јавним службама.Скупштина Града Ниша је

дана 26. децембра 2003.

године у скалду са Законом о основама система образоваЊа и васпитаЊа донела
Одлуку о изменама и допунама Одлуке о осниваЊу установе за предшколско
васпитаЊе, образоваЊе, здравствену заштиту, исхрану угоститеЉство и
туризам "Пчелица" у Нишу, и Одлуку о изменама и допунама Одлуке о осниваЊу
Установе за предшколско васпитаЊе, образоваЊе, здравствену заштиту, исхрану,
угоститеЉство и туризам “Пчелица” Ниш од 01.07.2005.год.
Делатност се обавЉала у:

1. 17 дечјих вртића,
2. Адаптираним просторијама при месним канцеларијама и основним школама,
3. Дечјој кухиЊи "Младост",
4. Продајним објектима у школама, ван школа и ресторанима.
5. Згради заједничких служби.
Програм Установе усвојен је 12.09.2007. и Анекс Програма рада који је усвојен
07.02.2008.год. садржи активности које покривају делатност установе, кадрове који
ће активности реализовати и финансијску структуру.
Школска година почела је 1. септембра 2007.год. и трајала је до 31. августа
2008.године.
Установа је функционисала у летЊем периоду по устаЉеном систему, осим
вртића "Пинокио"и “Свитац”, који су у јулу користили колективни годишЊи одмор а
вртић “Бубамара” који у августу користи годишЊи одмор.

ОБЛИЦИ РАДА СА ДЕЦОМ
ОРГАНИЗОВАНИ У ШКОЛСКОЈ 2007/2008.ГОДИНИ

Стални
1. Целодневни боравак (од 1 – 6,5 год.)
2. Припремни предшколски програм за децу од 5,5 – 6,5 година
3. Васпитно образовни рад са децом на болничком лечеЊу
4. ИИ смена у трајаЊу од 10 сати дневно
Повремени
1. УчеЊе страног језика
2. Музичка секција
3. Плесна секција - ритмика
4. Хор
Исхрана у основним школама:
1. Продужени боравак
2. Бесплатна ужина

Просечан број деце у сталним и повременим облицима у 2007/08.год.
Ред.
бр.

Облици рада

Просечан
број група

Просечан
број деце

1.

Целодневни боравак

147

3974

2.

- Припремни предшколски програм на
4 сата;
- Припремни предшколски програм у
целодневном боравку

56
35

733
940

3.

В.О.рад са децом у болници

4

80

4.

ИИ смена

1

32

5.

Продужени боравак у О.Ш.

17

979

6.

УчеЊе страних језика

394

7.

Музичка секција

8.

Плесна секција-ритмика

50
деца из 3 вртића
- “Црвенкапа”
- “Палчић”
- “Невен”
15 вртића

9.

Бесплатна ужина

36 – ОШ

2025

10.

Хор

деца из 6 вртића

34

УКУПНО:

107
346

9644

У Установи "Пчелица" различитим облицима обухваћено је 9644-оро деце.
Стални и повремени облици рада са децом организовани су у вртићима,
основним школама и месним канцеларијама.
У вртићима је рад са децом организован у 147 група и Њиме је било
обухваћено 3974-оро деце.
Припремни предшколски програм реализован је у 35 група целодневног
боравка и у 56 група на 4 сата. Овим програмом обухваћено је 1673-је деце.
У Клиничком центру на Дечјој хирургији и Интерној клиници у просеку на
дужем болничком лечеЊу било је 80 деце организованих у 4 групе.
У вртићу "Бамби" радила је ИИ смена са дужином боравка од 900 х до 2100 х.
Деца су поха|ала ИИ смену сваке друге недеЉе а остале дане матични вртић. Број
деце је варирао. Просечан број долазеће деце био је од 28-33 смештено у 1 васпитну
групу.
Енглески језик поха|ало је из целодневног и полудневног боравка 394-оро деце.
Музичка секција организована је у 3 вртића и Њоме је било обухваћено 107
деце.
У основним школама деца су примала бесплатну ужину по критеријумима
буxета града, а припрему ужине, дистрибуцију и деобу хране радили су радници
кухиЊе "Младост".
У продуженом боравку боравила су деца из основних школа старости до 10
година. Установа "Пчелица" кухиЊа "Младост" припремала храну, дистрибуирала 3
оброка дневно.
Било је просечно долазеће у школској 2007/2008.год. 979 ученика у 17 школа у
граду.

ПРОСЕЧАН БРОЈ ДЕЦЕ У ЦЕЛОДНЕВНОМ БОРАВКУ У ШКОЛСКОЈ 2007/08ГОД.
Р.
бр

Назив
вртића

УПИСАНА ДЕЦА

УКУПНО

ДОЛАЗЕ]А ДЕЦА

БРОЈ ГРУПА
УКУПНО

1.

"Свитац"

21,49

52,90

74,39

15,32

33,35

48,67

1,00

врти
ћ
2,00

2.

"Плави чуперак

44,06

196,82

240,88

24,88

136,44

161,32

2,00

3.

"Лептирић"

61,77

252,46

314,23

33,34

162,60

195,94

4.

"Пинокио"

20,24

47,76

68,00

24,13

36,47

5.

"Вилин град"

41,28

214,72

256,00

24,42

6.

"Бајка"

64,85

212,12

276,97

7.

"Маслачак"

53,48

234,82

8.

"ПепеЉуга"

43,15

9.

"Палчић"

10.

"Цврчак"

11.

јасле

вртић

јасле

вртић

јасле

УКУПНО

Долаз.
деца
%

3,00

65,43

7,00

9,00

66,98

3,00

8,00

11,00

62,36

60,60

1,00

2,00

3,00

89,12

138,88

163,30

2,00

6,00

8,00

63,79

36,52

131,71

168,23

3,00

8,00

11,00

60,74

288,30

30,77

144,61

175,38

2,00

8,00

10,00

60,84

206,65

249,80

28,06

139,68

167,74

2,00

7,00

9,00

67,15

51,90

225,45

277,35

34,82

150,50

185,32

3,00

8,00

11,00

66,82

46,38

171,22

217,60

29,48

119,63

149,11

2,00

6,00

8,00

68,53

ИИ смена

-

50,72

50,72

-

27,03

27,03

-

1,00

1,00

53,30

12.

"Колибри"

53,22

237,71

290,93

28,16

162,90

191,06

3,00

8,00

11,00

65,68

13.

"Бубамара"

43,05

85,48

128,53

26,65

54,27

80,92

2,00

3,00

5,00

62,96

14.

"Невен"

44,24

185,93

230,17

27,53

120,06

147,59

3,00

6,00

9,00

64,13

15.

"Бамби"

52,61

213,90

266,51

28,57

136,36

164,93

2,00

8,00

10,00

61,89

16.

"Црвенкапа"

44,53

186,96

231,49

29,35

123,20

152,55

2,00

7,00

9,00

65,90

17.

"Звончићи"

39,98

168,24

208,22

24,58

110,79

135,37

2,00

6,00

8,00

65,02

18.

"Славуј"

69,19

235,20

304,39

40,35

156,67

197,02

4,00

7,00

11,00

64,73

795,42

3.179,06

3.974,48

486,93

2.085,15

2.572,08

39,00

108,00

147,00

64,72

УКУПНО

Просечно уписано деце 3.974,48; Просечно долазећа деца 2.572,08; Просечан број група 147,00; Просечна долазност 64,72%.

Припремни предшколски програм
Распоред група у школској 2007/2008.години
Р.
бр
.

Назив
објекта

Матични
вртић

Име и презиме
васпитача

Дужина
трајаЊа

Број
група

Број
деце

1.

"Цар Констант П. чуперак Душица \орић

400 х

1

2.

"Цар Констант П. чуперак Јагода Таков

400 х

1

3.

"]еле кула"

Лептирић Драгана \ор|евић

400 х

1

4.

"]еле кула"

Лептирић Стана Младеновић

400 х

1

5.

"]еле кула"

Лептирић Гордана Јевремовић

400 х

1

6.

"Вилин град"

Сузана Поповић

400 х

1

7.

"Вилин град"

Данијела Девић

400 х

1

8.

Ледена Стена Бајка

Драгица Славковић

400 х

1

34

9.

"КраЉ Петар И Бајка

Драгица МилосавЉевић 400 х

1

48

10.

"Бајка"

СмиЉана Станковић 400 х

1

20

11.

Ледена стена

Бајка

Светлана Величковић 400 х

1

12.

Ледена стена

Бајка

Весна Цалић

400 х

1

13.

ПепеЉуга

Јелена Ристић

400 х

1

15

14.

Бранко МиЉков ПепеЉуга Нада @ивковић

400 х

1

28

15.

Бранко МиЉковић ПепеЉуга Добрила Голубовић

400 х

1

16.

"Колибри"

Љубица Узелац

400 х

1

17.

"Колибри"

Добрила Радуловић

400 х

1

18.

"Колибри"

Невенка Вукић

400 х

1

19.

"Звончићи"

Ангелина Стаменковић 400 х

1

20.

"КраЉ Петар И

Снежана Грчић

400 х

1

21.

"Цврчак"

ЉиЉана Мадић

400 х

1

14

22.

"Бамби"

Мирјана Раца

400 х

1

13

23.

"Свитац"-обд.

Наташа Митић

400 х

1

13

24.

МК Р.Јовић

Свитац

Момира Тимотијевић

400 х

1

37

25.

МК Р.Јовић

Свитац

Зорица Митровић

400 х

1

26.

"Б.Бјеговић"

Свитац

Маја Игић

400 х

1

27.

"Б.Бјеговић"

Свитац

Сузана Петковић

400 х

1

35
36

25

39

13

36

28.

"Б.Бјеговић"

Свитац

400 х

1

29.

"Сићево"

"П.чуперак"

400 х

1

30.

"Г.Врежина"

Колибри

Маријана Божиловић

400 х

1

8

31.

"Д.Ме|урово"

Маслачак

Виолета \ор|евић

400 х

1

10

32.

"Г.Ме|урово"

Маслачак

Драгана Васић

400 х

1

8

33.

"Мрамор"

Маслачак

Јелена СтоиЉковић

400 х

1

11

34.

"Крушце"

Маслачак

Данијела Милошевић

400 х

1

10

35.

"Лалинац"

Маслачак

Наташа МиЉковић

400 х

1

15

36.

ОШ "Мика"

Црвенкапа

Далиборка Мијалковић

400 х

1

26

37.

ОШ "Мика"

Црвенкапа

Лоза ]ирић

400 х

1

38.

"Н.БаЊа"

Лептирић СаЊа Стевић

400 х

1

39.

"Н.БаЊа"

Лептирић Мирјана Гроздановић

400 х

1

22

40.

Брзи Брод

Лептирић Снежана Станојевић

400 х

1

22

41.

Брзи Брод

Лептирић Бранка ]ирковић

400 х

1

42.

"Н.Тесла"

Лептирић Петрића Костић

400 х

1

43.

"Н.Тесла"

Лептирић СаЊа Николић

400 х

1

44.

"Малча"

Бамби

МиЉана Радовановић 400 х

37

1

14

00

27

45.

Ново Село

Маслачак

Драгана Јовић

4 х

1

46.

Ново Село

Маслачак

Ема Витковић

400 х

1

47.

"Габровац"

П.чуперак

Драгана Гајић

400 х

1

10

48.

"БубаЊ село"

Бајка

Сла|ана Митић

400 х

1

8

49.

Чокот

Маслачак

Татјана Стојановић

400 х

1

16

50.

Суви До

Звончићи

Јасмина \ор|евић

400 х

1

23

51.

Островица

П.чуперак

Александар Виденовић

400 х

1

4

52.

Чамурлија

Свитац

Александра Гајић

400 х

1

53.

“П.чуперак”

П.чуперак

Душица \ор|евић

400 х

1

8

54.

Душан Радовић

Д.Радовић ЉиЉана Младеновић 400 х

1

48

55.

Душан Радовић

Д.Радовић Јелица Добреновић

400 х

1

56.

Душан Радовић

Д.Радовић СаЊа Малић

400 х

1

УКУПНО:

733

У седишту Установе на 4 сата било је 12 група које су обухватале просечно
уписано 160 -оро деце, а ван седишта Установе 44 групе и 573-је деце.

У целодневном боравку припремни предшколски програм одвијао се у 35 група
са укупно 940-оро деце.

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК У ШКОЛСКОЈ 2007/2008.

Ред.

Назив школе

бр.

Број
ученика

1.

"Радоје Домановић"

132

2.

"Ратко Вукичевић"

158

3.

"Доситеј Обрадовић"

60

4.

"Цар Константин"

122

5.

"Сретен Младеновић Мика"

44

6.

"]еле Кула"

18

7.

"Бранко МиЉковић"

30

8.

"Петар Петровић Његош"

21

9.

"Вук Караxић"

17

10.

"Душан Радовић"

98

11.

"КраЉ Петар И"

21

12.

"14. Октобра"

30

13.

"Свети Сава"

47

14.

"Вожд Карађорђе"

45

15.

"УчитеЉ Таса"

103

16.

“Коле Рашић”

12

17.

“Милан Ракић” Медошевац

21

СВЕГА:

979

У 17 основних школа постоји продужени боравак где су деца
старости до 10 година, после наставе смештена у боравак. Установа
“Пчелица’ за ову децу припрема, дистрибуира и дели храну у 3 оброка.
У школској 2007/2008.год. уписано је 979 – оро деце.

ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ
У ШКОЛСКОЈ 2007/08

Потребна стручна
Назив радног места

спрема

Радно

Врста
Степен

искуство

Посебни
услови

број
изврш.
.

стручне
спреме

И СЕКТОР ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА
СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ, ОПШТЕ И КАДРОВСКЕ ПОСЛОВЕ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

-лиценца за
васпит. педагог
психолога

2.

Секретар Установе

ВИИ

Правни факултет

5 год. рад.
стажа у
обл.васп. и
образоваЊа
10 год. рад.
стажа у
обл.васп. и
образоваЊа
1 година

3.

Стручни сарадник за
кадровске послове
Рефер.за пријем деце

ВИИ

Правни факултет

1 година
1 година

ИВ

Економска школа
Гимназија
Гимназија

ИИ
ИИ

Дактилогр. курс
Дактилогр. курс

1 година
1 година

1
1

ИИ

Дактилографски
курс, ПС курс
Основна школа
Правни факултет

са или без

1

са или без
без
искуства

1
-

1.

ВИИ
Директор Установе
ВИ

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Рефер. за опште и
кадровксе послове
Архивар- дактилограф
Технички секретардактилограф
Дактилограф на
рачунару
Спремачица у адм.пр.
правник -приправник

ИВ

И
ВИИ

Педагог, психолог
и др.стр.сарадник
Васпитач

1 година

-положен испит
за директора
-Правосуд.испит
-Стручни испит

1

1

-познаваЊе
дактилографије
-познаваЊе
дактилографије

1
1

попуЊено 8

УКУПНО

планирано 10
СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈСКО КЊИГОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ
1.
2.

3.
4.

Помоћ. директора за
економ.-финанс.пос.
Шеф рачуноводства

ВИИ

Финансијска операт.
са ликвидатуром
Референет плана и

ВИИ

ВИИ

ВИИ

Економски
факултет
Економски фак .
рачуновод.смера

3 године

Економски
факултет
Економски

1 године

3 године

1 година

1
-положен испит
за овлашћ.рачуновођу-лиценца

1
1

-провера

1

анализе
5.

ВИ

факултет или Фак.
економск. смера
Виша економ.шк.

1 година

ВИИ

Економски факулте

1 година -

знаЊа

6

Референт за цене са
планом и анализом
Контиста

7

Контиста

ВИ

Виша економска

1 година -

8.

Ликвидатор

ИВ

са или без

9.

ИВ

14.

КЊиговођа главне
кЊиге
КЊиг.за евиденц. и
обрачун деце
КЊигов.основ.средст.
ситног инветара и
материјалног кЊигов.
Референт за обрачун
накнада
Референт за обрачун
плате
Благајник за вртиће

Економска школа
Гимназија
Економска школа
Гимназија
Економска школа
Гимназија
Економска школа
Гимназија

15.

Благајник за кантине

ИВ

16.

Програмер

ВИ

10.
11.

12.
13.

ИВ
ИВ
ИВ
ИВ
ИВ

Економска школа
Гимназија
Економска школа
Гимназија
Економска школа
Гимназија
Економска школа
Гимназија
Виша технич.шк.
смер електротех.

-провера
знаЊа
-провера
знаЊа
-провера
знаЊа

1
1

1

1 година

пробни рад

1

1 година

пробни рад

1

1 година

1

1 година

1

1 година

1

1 година

1

1 година

1

1 година

1
попуЊено 15
планирано 15

УКУПНО

ИИ СЕКТОР "ВРТИ]И"
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
15.
16

Помоћник директора
за сектор "Вртићи"
Помоћник директора
за сектор "Вртићи"
Стручни сарадник психолог
Стручни сарадник педагог
Стручни сарадник
дефектолог-логопед
Стр.сарад.за физ.васп
Стр.сарад. за превен.
здравствену заштиту
Стр.сарадн.за музичко
Социолог

ВИИ
ВИ
ВИИ
ВИИ
ВИИ
ВИИ
ВИИ
ВИИ
ВИИ

Стр.сарад. за превен.
ВИ
здравствену заштиту
Маркетинг менаxер
ВИИ
Васпитач-одговор.лице ВИ
Васпитач-одговор.лице ИВ
Васпитач
ВИ
Васпитач
Васпитач у болн.групи

ИВ
ВИ

-Стручни сарадник
у највишем зваЊу

3 године

-Васпитач

5 године

-Филоз.факултет
група психологија
-Филоз.факултет
група педагогија
-Деф.фак.група
логопедија
-Фак.физ.културе
-Медицински факултет
-Музичка академија
-Филоз.факултет
смер социологија
- Виша мед школа

1 година

-Фак.за менаxмент
-Виша школа за
образоваЊе васпит
Школа за васпитаче
-Виша школа за
образоваЊе васпит
Школа за васпитаче
-Виша школа за
образоваЊе васпит

1

1 година

3
попуЊно 2
2

1 година

1

1 година
1 година

5
1

1 година
1 година

1 није поп.
1

1 година

2

са или без
1 година
1 година
1 година

1
19
попуЊено 17
320
попуЊено
272
4

17

И

Школа за васпитаче
-Медицинска школа
педијатријски смер
-Медицинска школа
педијатријски смер
-Виша медицинска
школа-санита смер
-Медицинска школа
санитарни смер
-Основна школа

Спремачица у вртићу

И

-Основна школа

Педагог,псих. дефект.
логопед, проф. за
физичко-приправник
Васпитач приправник

ВИИ

22.

Васпитач у болн.групи
Медицинска сестра
у групи
Медицинска сестра
на тријажи
Санитарни техничар
у сектору Вртићи
Санитарни техничар
у сектору Вртићи
Сервирка у вртићу

23.

24.

18.
19.

20
21

25.

ИВ
ИВ
ИВ
ВИ
ИВ

ВИ

1 год
6 месеци
1 година

115
попуЊено 93
19
попуЊено 17

6 месеци
6 месеци
са или без
са или без

-Филозофски фак.
без искус.
смер:псих.педаг. деф
логоп.физич.васп.
-Педагошка акад.
без искус.

1
46
попуЊено 41
124
попуЊено
100
1
није
попуЊено
15
попуЊено 564

УКУПНО

планирано 682

ИИИ СЕКТОР "МЛАДОСТ"
1

2
3.

4
5

Помоћник
директора за
сектор "Младост"

ВИ
И

Руководилац
производЊе
Нутрициониста

ВИ
И
ВИ

Санитарни
техничар у
сектору Младост
Санитарни
техничар у
сектору Младост
Технолог

ВИ

Технолошки факулт
Екон. факултет или
Факулт. економског
смера
Технолошки
факултет
Виша медицинска
школа-смер исхрана
Виша мед школасанитарни смер

3 година
1 година
1 година

1
1 није
попуЊено
1

1 година
1

ИВ

-Медицинска школа
санитарни смер

1 година

ВИ
И
ВИ

Технол.факултет

1 година

Виша школа
угоститеЉске
струке
ВКВ прехр.струке

1 година
1 година

ИИ
И
ИИ
В

Прехрамбена струка

1 година

Прехрамбена струка
ВКВ прех струке

1 година
са или без

Прехрамбена струка

са или без

Пекар

ИИ
И
ИИ

Прехрамбена струка

са или без

15

Помоћни пекар
Вођа смене- кувар

ИИ
В

са или без
1 година

3
1

16

Вођа смене- кувар

ИВ

Прехрамбена струка
ВКВ угоститеЉске
струке
ССС угостит.
струке

1 година

3

6
7

8

Пословођа кухиЊе
пекаре,
посластичаре
Вођа смене -пекар

9

Вођа смене -пекар

10
11

Вођа смене -пекар
Пекар

12

Пекар

13
14

В

3
попуЊено 2
1
3
попуЊено 1
1
попуЊено 4
1
8
није
попуЊено
9

попуЊено 10

12

попуЊено 12

17

кувар

В

18

кувар

ИВ

19

Кувар

ВКВугоститеЉске
струке
угоститеЉска

са или без

КВ угоститеЉске
струке
УгоститеЉске
струке
УгоститеЉске
струке
КВ -угоститеЉске
струке
УгоститеЉске
струке
Прехрамбене струке
Прехрамбене струке

са или без

1
није попуЊ.
15
није попуЊ.
5

са или без

1

са или без

2

1 година

1

са или без

8

са или без
са или без

1
2

КВ у било ком
занимаЊу
НК основна школа

са или без

9

са или без

5

НК основна школа

са или без

5

Економски факулет
Фак.економ.смера
Екон.факулт. или
Фак. еконо. смера
Економска или
трговачка
Трговачка струка

3 година

1

3 година

1

са или без

1

са или без

1

ВИ

Економске струке

1 година

1

ИВ

Економска,
гимназија

са или без

1

ВИ

Економска струка

са или без

1

ИВ

Економска,
гимназија
Правно
биротехничка

са или без

1

са или без

1

Маш. електротех.
економ. и гимназија
Трговачка, економ. и
гимназија
Трговач. економска,
гимназија
Трговачка

са или без

1

са или без

3

са или без

1

са или без

1

Машинска

са или без

1

Основна школа

са или без

Трговачка, економс,
гимназија
Трговачка, економс.
гимназија

1 година

3
попуЊено 1
1
није попуЊ.
30

20

Кувар

ИИ
И
ИИ

21

Помођни кувар

ИИ

22

Вођа смене - посл.

23

Посластичар

24

Месар
Месар

ИИ
И
ИИ
И
ИВ
ИИ
И
ИИ
И
И

25
26
27
28

29
30
31
32
33

34

35

36
37

38
39
40

БројаЊе и
паковаЊе
Помоћни радник праЊе суђа
Помоћни радник одржаваЊе
хигијене
Руководилац
комерцијале
Руководилац
малопродаје
Референт
малопродаје
Референт
малопродаје
Референт за
калкул.
цена и пореза
Референт фактур.
и израду налога за
производЊу
Референт за
израду треб. и
извештаја
Административно
тех.секретар
Административни
радник у
комерцијал.
Оператер на
рачунару
Референт набавке

41

Магационеркомерц.
Магационер-буxет

42

Магационер

43

Помоћни радник у
магацину
Пословођа
ресторана
Рачунополагач

44
45

И
ВИ
И
ВИ
И
ВИ
В

ИИ
И
ИВ
ИВ
ИВ
ИИ
И
ИИ
И
И
ИВ
ИВ

са или без

1 година

попуЊено 18

попуЊено 27

46

Рачунополагач

47

Продавац

48

Продавац

49
50

Сервир у боравку
Конобар

51

Конобар

52

Фризер

ИИ
И
ИВ

Трговачка

1 година

Тргов, екон.,гимназ

са или без

ИИ
И
И
ИВ

Трговачка

са или без

НК
УгоститеЉска

са или без
са или без

УгоститеЉска

са или без

КВ фризер

1 год

ИИ
И
ИИ
И

8
6
попуЊено 4
6
19
2
није попуЊ.
1
није поп.
2
попуЊено 181
планирано 198

УКУПНО
ТЕХНИЧКА СЛУЖБА
1

2

Руководилац
техничке службе, ,
службе физичког
обезбеђеЊа,
послове заштите
од пожара и
безбедности и
здравЉе на раду

5

Шеф транспорта
и дистрибуције
Шеф транспорта
и дистрибуције
Амбалажер
Возач аутобуса

6

Возач комбија

7

Возач комбија

8

Возач путн. аутомоб
и обезбеђеЊе РЗ

9

Главни
аутомеханичар
Аутомеханичар

3
4

10
11

ВИ
И

1 година
1

В

Саобраћајне струке

1 година

ВИ

техничко
технолошка
Економска,гимназиј
Возач Ц,Б и Д кат.

1 година
1 година
1 година

Возач Ц и Б катег.

1 година

Возач Ц и Б катег.
Возач Ц и Б катег.

1 година
1 година

Машинскааутомеханичар
КВ аутомеханичар

1 година
са или без

1

Основна школа

са или без

2
попуЊено 1
1
није
попуЊено

ИВ
ИИ
И
ИИ
И
ИИ
ИИ
И
В
ИИ
И
И

12.

Транспортни
радник
Шеф одрж. и вешер.

13.

Шеф одрж. и вешер.

14.

Зидар

15

Машинбравар

16

Машинбравар

17
19.

Механичар за одржав В
машина
Електричар
ИВ

20.

Електричар

21.

Факултет
заштите на раду

ВИ
В
ИИ
И
ИИ
И
ИИ

ИИ
И
Радник на одр. центр ИИ
грејаЊЉа
И

1
1
1
није попуЊ.
10
1
1
није попуЊ.
1

Електро, машинске 1 година
граћевинске струке
Електричар
1 година
КВ зидар

са или без

КВ машинбравар

са или без

Машинбравар

са или без

Машинске струке

са или без

ССС , електричар,
електротехнничар
КВ електро струке

са или без

2
није попу.
2
1
није попуЊ.
1
није попуЊ.
4
попуЊено 1
3

са или без

КВ елек., машинска 6 месеци
или енергетска струк

курс за руков..
центр. грејаЊем

2
попуЊено 1

22

27.

Радник на одр. центр ИВ
грејаЊа
Столар
ИИ
И
Керамичар
ИИ
И
Водоинсталатер
ИИ
И
Домар ложач
ИИ
И
Домар ложач
ИВ

28

Молер-фарбар

23
24.
25.
26

29
30
31.
33.
34

35

36.

37

ИИ
И
Лимар - вариоц
ИИ
И
Евидентичар у вешер ИВ
Радник у вешерају
И
Командир
ИВ
обезбеђеЊа
Радник на
ИИ
обезбеђеЊу
И
вртића
Радник на
ИИ
обезбеђеЊу
вртића
Радник на
ИИ
обезбеђеЊу
И
кухиЊе "Младост"
Радник на
ИИ
обезбеђеЊу
кухиЊе "Младост"

Машинске,електро ,
енергетске струке
КВ столар

6 месеци
са или без

КВ керамичар

са или без

КВ водоинсталат.

6 месеци

КВ- у било ком
занимаЊу
-у било ком
занимаЊу
КВ молер

са или без
са или без

КВ лимар - вариоц

са или без

Текстилна струка
Основна школа
ССС, техничке
струке
у било ком
занимаЊу

са или без
са или без
1 година
са или без

у било ком
занимаЊу

са или без

у било ком
занимаЊу

са или без

у било ком
занимаЊу

са или без

1

курс за руков.
центр. грејаЊем

1

курс за руковођ.
центр. грејаЊем
курс за руковођ.
центр. грејаЊем

1
није поп.
2
попуЊено 1
5
1
1
није поп.

са или без

1
1
5
1
положен ватрог.
курс и под. за
ношеЊе оружја
положен ватрог.
курс и под. за
ношеЊе оруж
положен ватрог.
курс и под. за
ношеЊе оружја
положен ватрог.
курс и под. за
ношеЊе оружја

8
3
2
3
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УКУПНО

УКУПАН БРОЈ
ЗАПОСЛЕНИХ НА ДАН 15.06.2008.ГОД.

822

Преглед броја запослених по секторима који су радили у школској
2007/2008. години

(подаци закЉучно са даном 20.06.2008.г)

Назив сектора

Број запослених на
неодређено

Сектор "Вртићи"
564

Радна заједница

Сектор "Младост"

Просечан број запослених
на одређено време у
школској 2007/2008.

васпитач
38
медицинска сестра 9
техничко особЉе 28
Укупно:
75

23

181

Техничка служба

54

Укупно запослених

822

санитарни техничар 1
пекар
3
продавац
1

80

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА НА УЗРАСТУ ОД 1 – 3 ГОДИНЕ

Васпитно-образовни рад на узрасту од 1-3 године, планира се према Основама
васпитно-образовног рада са децом до 3 године и Правилнику о превентивноздравственој заштити деце у предшколској Установи.
Васпитне активности реализоване су кроз пет васпитних области са
акцентом на примерености садржаја узрасту, индивидуалним особеностима и
потребама деце. Следећи препоруке из основа програма сестре су се трудиле да
остваре богату интеракцију на релацији сестра-дете, услове за дечију активност
у процесу неге и васпитаЊа, да прихвате и разумеју дечије сигнале, да запажају
промене и на Њих адекватно реагују, и да развијају и да подстичу многе
активности деце. Квалитет реализације у групама је варирао и у односу на
области васпитног рада и у односу на ангажоваЊе сестара појединачно. Садржаји
из развоја говора и ове године су стереотипни са учеЊем и репродукцијом песмица,
па очекујемо већу креативност и чешће коришћеЊе драматизација, лутки и других
подстицајних средстава у формираЊу говора, што сматрамо да на најранијем
узрасту и добри говорни модели сестре имају пресудни значај.
На основу сазнаЊа из одеЉка “Психички развој” из Основа програма сестре су
пратиле промене у васпитној групи у току месеца и своја запажаЊа уносиле у радну
кЊигу онда када су била актуелна. ЗапажаЊа су се односила на поједино дете и на
групу у целини и представЉала су основу за сачиЊаваЊе програма рада са децом
за наредни месец. У програму су се предвиђале могуће активности из области неге
и васпино-образовног рада и превентивне здравствене заштите. Исте су у току
рада дограђиване и меЊане у складу са сигналима за промену које су деца слала
обзиром на своја интересоваЊа и понашаЊа. Основна замерка је да у групама где је
разлика у годишту значајна није било слојевитог планираЊа.
У реализацијама сестре су евидентирале оно што су саме учиниле у односу
на децу у групи, шта су користиле од средстава и у којој мери су се ангажовале.
У запажаЊима је била значајна критичка оцена средстава о изведеним
активностима али недостају предлози који би довели до боЉих резултата,
предлози за промену организације и израду средстава.
Панои у радним собама сређивани су у складу са темом или актуелном
ситуацијом. Предлажемо темеЉније посећиваЊе овом сегменту рада сестара,
нарочито у смислу естетике.
У сегменту сарадЊе са породицом стечена је навика да се одраде креативне
радионице тако да је одзив родитеЉа у том смислу био задовоЉавајући. За Ускрс и
Нову годину радионичарским путем урађена су средства за уређеЊе простора у
коме деца бораве.
У свим дечијим вртићима одржан је један родитеЉски састанак а у већини 2
(септембар и децембар). Видно је да у евиденцији родитеЉских састанака не стоје
закЉучци по свакој тачци дневног реда.
Индивидуални разговори су жешће обавЉани а ређе евидентирани као и
савети дати за дете. У том смислу предлог је оживЉаваЊе Дана отворених
врата.
Успешан рад медицинских сестара предпоставЉа Њихово стално стручно
усавршаваЊе. У том смислу било је више интерних едукација главних сестара,
лекара, социјалног радника и психолога на теме:
-

Нега деце на јасленом узрасту,

-

Исхрана деце на јасленом узрасту,

-

Припрема деце за одмор,

-

Прва помоћ код епинапада и конвулзија,

-

Употреба лутке,

-

Зашто не цуцла,

-

Хиперактивност,

-

ЗлоставЉаЊе деце.

На сусретима медицинских сестара предшколских установа Србије октобра
месеца у ВрЊачкој БаЊи наступали су вртићи “Звончићи” и “Цврчак” а у мају дечији
вртићи “Славуј” и “Невен”.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА НА УЗРАСТУ ОД 3 - 7 ГОДИНА
Васпитно-образовни рад на узрасту од 3 – 7 година планиран је према
Основама васпитно-образовног рада са децом од 3-7 година и Основе програма
васпитно-образовног рада у години пред полазак у школу.
Васпитно-образовни рад је планиран и реализован у 17 вртића Установе
„Пчелица“.
ГодишЊи програм рада је урађен у складу са развојним нивоом групе,
узрастом деце и специфичностима средине. Реализован је преко игровних
активности на основу запажаЊа деце и Њихових интересоваЊа.
Већина васпитача је користила своје способности и креативност да
реализује активности преко драмских, ликовних, музичко-ритмичких игара.
Поједине тематске целине провлачиле су се више месеци што је зависило од
креативности васпитача и проналажеЊе нових садржаја за оствареЊе истих. У
већини група су одржане пролећне приредбе, а у најстаријим завршне. Увидом у
педагошку документацију васпитача дошли смо до закЉучка да се редовно
припремају за рад, а реализовано бележе на прави начин.
Панои за родитеЉе у свакој васпитној групи постоје, и током године нису
уочени већи пропусти, сем појединачно повећаног броја апликација у односу на
текстуалне садржаје.
Тимски рад васпитача у планираЊу и реализацији васпитно-образовног рада
био је на завидном нивоу, а то се види кроз сарадЊу са стручном службом који су
били координатори развојног плана у вртићима:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Вртић “Бубамара” – “Математика око нас” - Марија Николић
Вртић „Палчић“ – „Причај ми причу“ – Мирјана Милошевић
Вртић „Цврчак“ – „Спортска азбучница“ – Мирјана Петровић
Вртић „Славуј“ – „Кад се спортом бавим, осећам се здравим“ -Роза Николић
Вртић „Плави чуперак“ – „Тата, мама вежбајте са нама“ – Миланка Пејић
Вртић „Бамби“ – „Игра нам је чувар здравЉа“ -Жаклина Митровић
Вртић „ Пинокио“ – „Социјалне игре“ – Славица Најданов
Вртић “Маслачак” – “Даровитост у најранијем узрасту” – ЉиЉана
Стаменковић

9.
10.
11.
12.

Вртић “Црвенкапа” – “Кооперативне игре” – Виолета Јовић
Вртић “Вилин град” – “Покрет за радосно детиЊство и здравЉе” – Иван
Тодоров
Вртић “Невен” – “Дете у игри драме и позоришта” – Верица Николић
Вртић “Колибри” – “Луткарство” – Снежана Шуковић

Резултати ове сарадЊе виде се кроз радионице које су биле организоване
целе године на релацији васпитач - дете – родитеЉ.
У вртићу “Бамби” је организован рад ИИ смене од 1100 – 2100 и организован је
рад у болничким групама на дечијем интерном и дечијој хирургији. Рад по моделу “А”
су здржали вртићи “Свитац”, “Црвенкапа”, “Славуј”, “Вилин град” и “Бубамара” са
својим координаторима стручним сарадницима.
Припремни предшколски програм реализован је у прилагођеним просторијама
за рад са децом припремних група у месним канцеларијама и основним школама у
трајаЊу од 4 сата дневно и у најстаријим групама целодневног боравка у вртићима
у трајаЊу од 11 сати.
Васпитачи су се перманентно стручно усавршавали у складу са захтевима
професије:
ПредаваЊе на тему “ЗлоставЉаЊе и занемариваЊе деце” –
ЉиЉана Стаменковић и Славица Најданов одржано у вртићу “Бубамара”.
ПредаваЊе на тему “Хиперкинетизам и креативни саЊари” –
ЉиЉана Стаменковић, вртићи “Маслачак” и “Славуј”
“Комуникација и како је унапредити” предаваЊе за припремне
групе – Марија Николић, ЉиЉана Стаменковић, Мирјана Петровић
“Комуникација и како је унапредити” за вртиће “Црвенкапа” и
“Невен” – Верица Николић и Славица Најданов
За родитеЉе деце са сметЊама у развоју “Покажи ми па ћу
знати” – Мирјана Милошевић вртић “Палчић”.
- За васпитаче у вртићу “Колибри” Шуковић Снежана са пет различитих тема
из области луткарства, одржано стручно усавршаваЊе:
- Луткарство као уметнички доживЉај
- Говор лутке
- Значај лутке у развоју детета
- Ликовна, визуелна, драмска, музичка и покретна компонента лутке
- Луткарство и сценска лутка са искуствима васпитача у досадашЊој
примени лутке
На Златибору су одржани сусрети васпитача где је презентацију имао вртић
“Славуј” са васпитачима Тодоровић БиЉаном, Тамаром Митић и ЉиЉаном
Стаменковић, психологом.
У Великој Плани одржано стручно усавршаваЊе са темом “ПосматраЊе,
евидентираЊе и евалуација васпитног рада” ком су присуствовали Иван Тодоров,
Марија Николић и Шуковић Снежана.
На методичким данима у Кикинди презентацију радова имали су Јовић
Виолета, Тодоров Иван и Микић Драгана.
Имали смо учешће на конкурсу за нај играчку “Вишенаменска палица”, Виолете
Јовић са којом смо освојили ИИ награду.
У Центру за професионални развој одржан је семинар “Дефицит пажЊе и
хиперактивност код деце”.
У Суботици одржани сусрети стручних сарадника Србије на ком су
присуствовали стручни сарадници и директор Установе.

ПРЕДЛОГ МЕРА
Да радионице постану редовна пракса у свим вртићима, да их свака група
реализује више пута у току године у складу са темом и иницијативом од стране
родитеЉа;
Да планирани број родитеЉских састанака буде осмишЉенији са циЉем
побоЉшаЊа педагошке климе;
Инсистирати на дану "Отворених врта" минимум једанпут месечно;
Што већи број редовних активности организовати на отвореном простору;
Интензивирати превентивно вежбаЊе у циЉу елиминисаЊа постуралних
поремећаја за које је утврђено да су задЊих година у порасту;
Организовати посебне програме стручног усавршаваЊа васпитача
припремних група.
ИЗВЕШТАЈ О ЈАВНИМ НАСТУПИМА ДЕЦЕ

У току радне 2007/2008.године деца из Предшколске Установе „Пчелица“ имала
су више јавних наступа који су организовани како на позив разних институција у
граду тако и редовни програми презентације рада Установе.
- 22.09.2007.год. На Тргу КраЉа Милана одржана је акција „Дан без аутомобила“
на којој су учествовала деца из вртића „Славуј“.
- 04.10.2007.год. У „Дечјој недеЉи“ у парк Светог саве организовано спортско
такмичеЊе, изложба радова и Маскембал деце вртића: “Славуј”, “Плави чуперак“ и
„Цврчак“.
- 21.12.2007.год. У Дому војске одржан је 11. Музички фестивал „Златна
Пчелица“.
- 26.12.2007.год. Деца из вртића: “Славуј” припремила НовогодишЊу приредбу
за раднике Житопека која је одржана у дому војске, док су деца из “Плавог чуперка”
наступила у МцДоналдсу, а деца “Вилиног града” организовали приредбу за
“Нишстан”.
Вртић “Вилин град” организовао приредбу за пензионере.
- 25.01.2008.год. Геронтолошки центар посетила деца из вртића: “Славуј” и
том приликом извела пригодан програм за кориснике центра и деца припремних
група ОШ “]еле Кула”.
- 14.03.2008.год. У Смедереву одржан Фестивал музичког стваралаштва
“Цврчак” на коме је хор “Златна Пчелица” добио признаЊе за најбоЉи хор у Србији.
- 27.03.2008.год. Одржан пролећни квиз у вртићу “Сунце” у Дуванској индустрији
на коме су учествовала деца из вртића “Бамби” и освојила прво место.
- 21.04.2008.год. У Симфонијском оркестру одржан УскршЊи концерт.
- 05.05.2008.год. У вртићу “Славуј” одржана приредба за госте из Општине
Медијана.
- 06.05.2008.год. У вртићу “Бамби” одржана приредба за Донаторе играчака коју
су припремила деца из вртића “Славуј”.
- 07.05.2008.год. У вртићу “Славуј” припремЉена приредба за “Здраве зубе”.
- 08.05.2008.год. На отвараЊу вртића “Бубамара” наступила деца из вртића
“Славуј”.
- 16.05.2008.год. одржана централна манифестација “Здрави зуби” у Тврђави на
којој су наступила деца из вртића “Славуј”.

- 20.05.2008.год. у Трстенику одржана В смотра Предшколских хорова на којој је
наступио и хор “Златне Пчелице”.
- 21.05.2008.год. У Смедереву одржан В Фестивал “Дечје драмске радости” на
коме су учествовала деца из вртића: “Невен”, “Лептирић” и “Звончићи”.
“Лептирић” је освојио награде: за најбоЉи текст, најбоЉу режију, најбоЉег
глумца и најбоЉу представу у целини, а вртић „Звончићи“ за најбоЉу позоришну
представу деце и васпитача.
- 28.05.2008.год. У оквиру манифестације “Дани Пчелице” одржан је
традиционални Маскембал у Српској хали “Чаир” на коме су учествовала 12 вртића.
• Прво место освојили су вртићи: “Колибри” и “ПепеЉуга”,
• Друго “Славуј”
• Треће “Бајка” и “Маслачак”.
- 29.05.2008.год. На стадиону “Радничког” одржане су “Дечје играрије”.
Учествовало је 17. вртића и вртић “Сунце” из Дуванске индустрије.
• Прво место вртић “Бамби”
• Друго место “Невен”
• Треће “Цврчак”
На отвараЊу наступила деца из вртића “Славуј”, “Плави чуперак” и “Цврчак”.
- 30.05.2008.год. У Позоришту лутака одржане позоришне представе вртића:
“Свитац”, “Звончићи”, “Бубамара”, “Пинокио” и “Лептирић”.
- 02.06.2008.год. У оквиру обележаваЊа градске славе Цар Константин у парку
Светог Саве одржане су дечије играрије.
- Вртић “Славуј” освојио је награду за најбоЉе уређен вртић за ускрс у
општини Медијана.
- Вртић “Бамби” освојио награду за најбоЉе уређен вртић поводом Нове
године.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВАСПИТАЧА СА ДЕЦОМ

НА БОЛНИЧКОМ ЛЕЧЕЊУ НА ДЕЧИЈОЈ ИНТЕРНОЈ
КЛИНИЦИ И ДЕЧЈОЈ ХИРУРГИЈИ

И ове школске године радиле су четири васпитно-образовне групе - три на
Дечијој интерној клиници: хематологија, имунологија-нефрологија, ендокринологија,
пулмологија, гастро, кардиологија-неурологија и једна на Дечијој хируршкој клиници.
Просек деце кретао од 15-20 по васпитној групи.
Ове школске године групне активности деце и васпитача у болничкој групи
одвијане су се у малој адаптираној играоници, док је индивидуални рад организован
по собама.
У васпитно-образовном раду користиле су уxбеник за рад у болници.
Највећа пажЊа посвећена је адаптацији и социјализацији деце на болничке
услове. Зато је игра било основно средство у раду- игре социјализације,
имитативне игре, игре сналажеЊа у простору, говорно стваралаштво,
драматизација, ликовно стварааштво са санитетским материјалом, читаЊе бајки
и басни, прича, учеЊе маЊих рецитација. Игре су организоване према узрасту и
интересоваЊу деце, а највише је било заступЉено ликовно и говорно

стваралаштво. у раду су биле заступЉене све ликовне технике. Уз помоћ
касетофона и разних удараЉки које поседују често су играоницу претварале у
музичку радионицу. Овај рад је пропраћен ликовним изложбама. Посебно су биле
запажене изложбе поводом празника а посебно новогодишЊа и ускршЊа. Приликом
припремаЊа изложби учествовале су и мајке пратиЉе, чиме је остварена и
сарадЊа са родитеЊима. У реализацији изложби велику помоћ пружили су и
здравствени радници, што представЉа и континуитет дугогодишЊе сарадЊе.
Ове године била је добра сарадЊа са Медицинском школом где су ученице
васпитачког смера организовале неколико луткарских представа као и
НовогодишЊу приредбу где су ученице биле и глани глумци. Светог Саву
прославиле су уз велику свечаност на којој су учествовала деца клинике и ученици
школе „Цар Константин“.
У сусрет пролећу и поводом ускршЊих празника поред уређеЊа средине опет
у сарадЊи са ученицама и децом која леже одрађена је лутка представа и
приређена изложба.
Активу васпитача болничких група присуствовало се у Београду 22.02.2008.год.
са темом „Технике превладаваЊа стреса“ - предавач ЉиЉана Шормоз.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВАСПИТАЧА У ИИ СМЕНИ
ЦЕЛОДНЕВНОГ БОРАВКА
У вртићу "Бамби", од 10,30 до 21,00 час организован је рад друге смене. Услуге
друге смене, користило је 52-је деце старости до 7 година, а просечно је долазило
28-33-је деце.
Деца су једне недеЉе боравила у свом матичном вртићи а друге недеЉе су
користила другу смену. Током године васпитачи су прилагођавали васпитнообразовни рад узрасним карактеристикама и потребама деце. Педагошка
документација вођена је уредно уз обавезу свакодневног планираЊа због
специфичности броја присутне деце.
Заинтересованост родитеЉа за упис нове деце је у порасту. Од укупног
броја уписане деце само 2 родитеЉа нису у сталном радном ангажоваЊу. У току
целе године родитеЉи су се самостално или по нашем предлогу одазивали
радионицама или акцијама у обезбеђиваЊу средстава за рад у овој групи.
Пошто је рад у овој групи веома специфичан додатне инструкције смо
добијали и од психолога Снежане Шуковић за девојчицу Гроздановић Анђелу која је
као дете са посебним потребама 5 година била у нашој групи. Такође је и педагог у
својим посетама давао сугестије око реализације васпитног рада у мешовитој
групи.
ИЗВЕШТАЈ
о организованом зимоваЊу Копаоник 2008.године
у периоду од 15.03.-05.04.2008.године
И ове године Установа “Пчелица” је организовала зимоваЊе за децу
предшколског узраста на Копаонику. Установа је реализацију одмора поверила

туристичкој агенцији “Паноптикум. Деца су боравила у хотелу “Путник”.
За превоз деце су ангажовани туристички аутобуси „Ниш експреса“. Пре
поласка (48ч) упућен је захтев МУП-у за проверу исправности возила која је
установила да аутобуси испуЊавају све прописе о безбедности у саобраћају и
одобрила путоваЊе.
Прва смена, у периоду од 15.03.-22.03.2008.године обухватила је 213-оро деце,
која су пратила 24 васпитача, 3 рекреатора, 2 доктора и 2 медицинске сестре.
Прва смена је обухватила децу из вртића:
1.Вилинград
2.Цврчак
3.Бубамара
4.Маслачак
Установа је обезбедила здравствену службу.Децу су пратили педијатри
Дома здравЉа на основу уговора који Установа има са Домом здравЉа, и то у првој
смени др Јасмина Милојевић и др ВаЊа Петроска.
Медицинске сестре које су пратиле лекаре на овом зимоваЊу су из Установе
“Пчелица”, а као и ранијих година,у циЉу квалитетније сарадЊе пре поласка на
зимоваЊе су у Дому здравЉа обавиле део практичних активности. За прву смену
су ангажоване Снежана Димитријевић и Анка Богословов.
Друга смена је обухватила децу из вртића:
1.Славуј
2.Свитац
3.Невен
4.Колибри
5.Бајка
Друга смена, у периоду од 22.03.-29.03.2008. године обухватила је 208 деце, која
су пратила 22 васпитача, 3 рекреатора, 2 доктора и 2 медицинске сестре.
Децу су пратили педијатри Дома здравЉа на основу уговора који Установа
има са Домом здравЉа, и то др ТаЊа Трајковић и др ТаЊа Живановић.
Медицинске сестре које су пратиле лекаре на овом зимоваЊу су из Установе
“Пчелица”, а као и ранијих година,у циЉу квалитетније сарадЊе пре поласка на
зимоваЊе су у Дому здравЉа обавиле део практичних активности. За другу смену
су ангажоване Марица Божић и Вукица Милојевић.
Трећа смена је обухватила децу из вртића:
1.Палчић
2.Црвенкапа
3.Звончићи
4.Лептирић
5.Бамби
6.Пинокио

Трећа смена, у периоду од 29.03.-05.04.2008. године обухватила је 200 деце, која
су пратила 20 васпитача, 3 рекреатора, 2 доктора и 2 медицинске сестре.
Децу су пратили педијатри Дома здравЉа на основу уговора који Установа
има са Домом здравЉа, и то др Снежана Николић и др Лозана Марковић.
Медицинске сестре које су пратиле лекаре на овом зимоваЊу су из Установе
“Пчелица”, а као и ранијих година,у циЉу квалитетније сарадЊе пре поласка на
зимоваЊе су у Дому здравЉа обавиле део практичних активности. За другу смену
су ангажоване Софија Петровић и ЉиЉана Имамовић .
Сва деца су, пре поласка на одмор обавила обавезан лекарски преглед који је
евидентиран у здравственом листу. Здравствени лист за свако дете је сво време
зимоваЊа стајао код доктора и у Њему су уношене евентуалне дијагнозе.
Здравствени лист је саставни део документације са зимоваЊа.
Нутрициониста Установе „Пчелица“ је јеловник, који је предложила агенција
,прилагодила режиму исхране наше деце у складу са нормативима за децу
предшколског узраста. Храна је била на највишем нивоу.
Пред полазак на организовано зимоваЊе, одржани су родитеЉски састанци,
на којима су родитеЉи упознати са режимом активности и исхране .
Здравствено стаЊе деце која су ишла на зимоваЊе, било је задовоЉавајуће.
Није било већих здравствених проблема, а сви проблеми који су се јавЉали одмах су
решавани. Доктори су задовоЉни здравственим стаЊем деце.
Режим исхране и режим активности је у потпуности испоштован.
Иако је ова зима била изузетно блага, деца нису била ускраћена за зимске
чаролије на снегу. Снега је било сасвим довоЉно, тако да су малишани уживали на
снегу, а школа скијаЊа је успешно реализована за шта су се побринули наши
професори физичког васпитаЊа – Иван Тодоров,Миланка Пејчић, Виолета Јовић,
Роза Николић и Мирјана Петровић.

ИЗВЕШТАЈ
Фестивал предшколске дечје песме “Златна пчелица”
Установа “Пчелица” је и ове године одржала једанаестк фестивал
предшколске дечје песме "Златна пчелица". Фестивал је одржан 21.12.2007. године у
Дому војске.
„Пчелица“ је окупила наше најпознатије композиторе, аранжере и
текстописце (Јован Адамов, Ференц Ковач, Боро Мајданац, Ладо Леш, Драган
Николић, МиЊа Марковић, Зоран Цветковић и многи други). Мали певачи из наше
установе учествовали су у креираЊу нових дечјих хитова.
Уметнички директор фестивала био је Милан МиЊа Марковић.
Под руководством уметничког директора малишани су прошли шири и ужи
избор кандидата, соло извођача. Након избора, соло извођачи су увежбавали певаЊе,
имали пробе, главне пробе, снимаЊе и наступ.
Децу солисте пратио је хор “Златне пчелице” који чине деца предшколци
наше установе под руководством Иване \орђевић и хор О.Ш. Свети Сава из Ниша
под руководством Нинославе Подвински.
Комисија се у сарадЊи са уметничким директором, одлучила за следеће
композиције:
1. "СРЕЋА"
Музика и текст: Љубица Марковић

Аранжман: Владимир \уркић
Певају: Наталија Степановић из вртића "Вилин град"
Павле Јаневски из вртића "Бамби"
2. "ДЕЧИЈЕ СЛИКЕ И ПРИЛИКЕ"
Музика и текст: Миодраг \орђевић
Аранжман: Милан МиЊа Марковић
Певају: Андријана Стојановић из вртића "Пинокио"
Милица Младеновић из вртића "Свитац"
Катарина Стојановић из вртића "Бубамара"
3. "КО ОБЛАЧИ ЖИВОТИЊЕ"
Музика и аранжман: Жарко Станковић
Текст: БиЉана Стојановић
Пева: Јована Митровић из вртића "Палчић"
4. "ДОБАР СИН"
Музика и аранжман: Ненад Илијић
Текст: Ивица Рорић
Певају: Милица Антић и Стефан Радовановић из вртића "ПепеЉуга"
5. "ВОЛИМ ШТО САМ ДЕТЕ"
Музика: Оливера Цветић
Текст: Јована Радовић Цветић
Аранжман: Милан МиЊа Марковић
Певају: Светлана Филиповић из вртића "Маслачак"
Елена Радуловић из вртића "Колибри"
Теодора Јовановић из вртића "Невен"
6. "ДРУГАРСТВО"
Музика: Драган Миленковић
Текст: Јована Стојановић
Аранжман: Бојан Виденовић
Пева: Петра Бига из вртића "Палчић"
7. "ЧУДНЕ РЕЧИ"
Музика и аранжман: Александар Петковић
Текст: Светлана Цветичанин
Певају: Катарина Јовановић и Данило \орђевић из вртића "Вилин град"
8. "СЛАТКА КУБА"
Музика и аранжман: Драган Николић Нуне
Текст: БиЉана Стојановић
Певају: Иван Тодоровић
Анђелија Станимировић
Ана Илић сви из вртића "Славуј"
9. "ХОЋУ ДА ЗНАМ"
Музика и текст: Теодора Цветковић (8 година)
Аранжман: Зоран Цветковић (тата)
Певају: Милица Живковић и Тадија Вучковић из вртића "Бајка"

10. "РОЂЕНДАН"
Музика, текст и аранжман: Томислав Николић
Певају: Александра Николић, Андрија Филиповић и АЊа Новковић из вртића "Цврчак".
11. "ГУСАРЕВА ЉУБАВ"
Музика, текст и аранжман: Милош Вукотић
Пева: Јанко Вукотић из вртића "Лептирић"
12. "САМО ДА ЛЕТО ДОЂЕ"
Музика и текс: Миомир Раос
Аранжман: Миомир Раос и РодоЉуб Аврамовић
Пева: Јана Милојевић из вртића "Палчић"
13. "ДЕТЕКТИВ"
Музика: Милан МиЊа Марковић
Текст: Душко Трифуновић
Аранжман: Владимир Ђуркић
Пева: Александра Ђорђевић из вртића "Црвенкапа"
14. "ИДИ ПЧЕЛО БРЕ"
Музика и аранжман: Јован Адамов
Текст: Миодраг Петровић
Пева: МиЉа Миленковић из вртића "Звончићи"
15. "ЧИСТО ДЕТЕ'
Музика и аранжман: Милан Петровић
Текст: Гвидо ТартаЉа
Певају: Петар Петровић из вртића "Цврчак
Иван Лилић из вртића "Бамби"
Никола димић из вртића "Невен"
16. ''ДЕВОЈЧИЦА''
Музика: ДрагоЉуб Ћирић
Текст: БиЉана Стојановић
Аранжман: Дејан Красић и Михаило Јововић
Пева: Никола Драгутиновић из вртића "Плави чуперак"
Стручни жири је био у саставу:
1.Мирјана Смрекар Станковић
2.Русомир Арсић,дечји песник
3.Душица Дикић, директор установе „Пчелица“
По одлуци жирија, додеЉене су следеће награде:
1.Награда за најмлађег вокалног солисту додеЉена је интерпретатору
Јанку Вукотићу који је певао композицију "Гусарева Љубав"
2.Награда за најбоЉи сценски наступ додеЉена је интерпретатору
Александри Ђорђевић која је певала композицију “Детектив”.
3. Трећу награду за интерпретацију добио је Никола Драгутиновић који је
певао композицију “Девојчица”.
4.Другу награду за интерпретацију добила је Јана Милојевић која је певала
композицију “Само да лето дође”.

5.Прву награду за интерпретацију добила је Петра Бига која је певала
композицију “Другарство”.
6.Награда стручног жирија за најбоЉи текст додеЉена је аутору текста
композиције “Хоћу да знам” –Теодори Цветковић (дете- 8 година).
7.Награда стручног жирија за најбоЉи аранжман додеЉена је аутору
аранжмана композиције “Чудне речи” – Александар Петковић.
8. Прву награду стручног жирија за композицију у целини и апсолутни
победник XИ фестивала предшколске дечије песме "Златна пчелица" 2007.,
додеЉена је аутору музике за композицију “Иди пчело бре” – Јовану Адамову.
ЗахваЉујући ангажоваЊу стручних сарадника, аранжера, текстописаца,
извођача и осталог пратећег особЉа ,наши малишани ће ову манифестацију
носити у себи као сећаЊе на срећне и пријатне тренутке.

ИЗВЕШТАЈ
о организовању излета

Крајем маја и почетком јуна 2008.године за децу наших вртића организовали
смо једнодневни излет у Соко БаЊи и посету зоолошком врту у Јагодини. Одазив
деце за овај вид активности био је велики. Зоолошки врт је посетило 1400 деце, а
Соко БаЊу 1200 деце.
Обухваћена су деца свих вртића, узраста од 4-6 година, као и деца припремних
група из сеоских средина.
Ове посете су организоване са циЉем прошириваЊа дечјих сазнаЊа о
окружеЊу и стицаЊу нових појмова о околини.
Групу до 15- оро деце водио је један васпитач, а до 30-оро деце два васпитача.
За групу до 50-оро деце обезбеђена је пратЊа медицинске сестре.
Сваком детету обезбеђена су два ланч пакета и ужина из кухиЊе “Младост”.
За превоз деце су ангажовани туристички аутобуси „Ниш експреса“ који
испуЊавају све прописе о безбедности у саобраћају. СарадЊа са овим превозником
је била врло успешна. Испоштовали су све наше захтеве, аутобуси су били
комфорни и климатизовани. Током пута до Јагодине, деца су гледала цртане
филмове и слушала дечју музику, тако да је пут протекао без икаквих проблема.
Васпитачи су истакли да су деца била одушевЉена посетом, и да на даЉе
треба практиковати организоваЊе оваквих и сличних излета.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МУЗИЧКЕ СЕКЦИЈЕ И ХОРА
“ЗЛАТНЕ ПЧЕЛИЦЕ” ЗА 2007-2008.ГОДИНУ

Школске 2007/2008 године реализован је рад музичке секције у 3 вртића и
то: “Црвенкапа”, “Палчић” и “Невен”. Реализацију секције обавЉала је васпитачица
Ивана Ђорђевић.
У вртићу “Црвенкапа” формиране су две групе у оквиру музичке секције
која је обухватила 29-оро деце. У вртићу “Палчић” формиране су две радне групе које
су бројале укупно 29-оро деце и у втићу “Невен” формиране су такође две радне
групе које су обухватиле укупно 49-оро деце. Рад са децом протекао је у устаЉеном
ритму са 2 часа недеЉно у трајаЊу од 45 минута.
У 2007/2008.години оформЉена је и пета генерација хора “Златне Пчелице”.
Хор је бројао 34 члана, формиран је од деце из 6 вртића. Хор је радио и интензивно
увежбавао композиције за све потребе Установе. Хор је постигао и запажене
резултате што се може видети у делу јавних манифестација.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
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САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ

На плану отворености Установе према породици односно повезиваЊу
васпитача и родитеЉа остварени су следећи облици и видови сарадЊе.
- ИнформисаЊе родитеЉа о раду Установе и развој Њихове деце и даваЊе
помоћи на успешно васпитно деловаЊе на Њих. Ово представЉа могућност за
васпитача да лично упозна родитеЉе и Њихове ставове и мишЉеЊа о детету а
за родитеЉе да сазнају утиске васпитача о целокупном развоју детета, таквих
контаката током године било је највише.
- РодитеЉски састанци у виду општих на нивоу вртића или појединачно на
нивоу групе организовани су у свим вртићима са циЉем спровођеЊа акција
(средђиваЊе дворишта, набавка одређених средстава) једном или два пута током
године.
- Изложбе дечијег стваралаштва приређиване су у складу са темама а
текстови за родитеЉе едукативног или обавештајног типа били су редовно
излагани у кутку за родитеЉе.
- Све групе су приредиле по једну или две приредбе током школс године. За
децу је то била могућност да покажу шта су научили а за родитеЉе да виде
разлике у могућностима поједине деце у истој групи, постигнуте резултате своје

деце и најбитније родитеЉи се емотивно везују за децу прославЉајући с Њима
значајне моменте Њиховог живота и рада.
- Организовано је осмишЉен о дружеЊе родитеЉа,деце и васпитача у виду
радионица, најчешће креативних, у којима су родитеЉи били иноватори јер су
креирали играчке својој деци.
- РодитеЉски састанци едукативног типа били су најмаЊе посећени без
обзира на актуелну проблематику која је обрађивана. Остаје обавеза да се проба са
едукативним радионицама у наредној години.

ИЗВЕШТАЈ
О ПРЕВЕНТИВНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ
ЗА 2007/2008.ГОДИНУ
Ове школске године су у нашој Установи спроведени сви задаци и активности
програм превентивне здравствене заштите, по упутству Министарства
здравЉа и просвете и у складу са програмом рада Установе. Програм је обухватао
низ мера и активности које је наша Установа у сарадЊи са здравственим
установама спроводила у циЉу очуваЊа и унапређеЊа здравЉа деце. У овај
програм су били укЉучени сви радници Установе, педијатри Дома здравЉа,
стоматолози ЗЗЗЗ и остали лекари и институције.
СтвараЊе повоЉних услова за боравак деце у вртићу је веома битан, па смо
и ове године редовно одржавали хигијену простора, опреме и личне хигијене. Имали
смо задовоЉавајућу температуру, влажност, осветЉеност и проветреност
просторија. Неколико вртића је окречено, санирани су кровови, инсталације и
редовно смо вршили набавку потрошног материјала, опреме и других средстава за
рад.
Здравствено стаЊе деце је праћено кроз дневну тријажу и лекарске
прегледе. Рад сестара на превентиви је био задовоЉавајући. При доласку детета у
вртић или у току дана, сва сумЊива или оболела деца су се издвајала, указивана им
је помоћ и упућивана су свом лекару. Први или поновни улазак у вртић организовао
се уз потврду надлежног лекара. Опште здравствено стаЊе деце је било добро.
ПовређиваЊе деце у току ове школске године је било минимално, а деца су била
збринута на адекватан начин.
У вртићима спорадично су се јавЉали вирусни ентероколити, стрептококне
инфекције, варичела, породична салмонелоза, хепатититс А, скарлатина и др, а сва
деца су се у вртић враћала са уредним анализама и добрим здравственим стаЊем.
Извештај санитарне инспекције као и увид здравствене службе наше установе,
епидемиолога, хигијенолога и педијатра Дома здравЉа показују висок ниво
функционисаЊа на превенцији и спречаваЊу ширеЊа епидемија као и висок ниво
спровиђеЊа свих активности на превентивној здравственој заштити. Анализа
ЗЗЗЗ које се у последЊе време обавЉају скоро сваког месеца у дистрибутивним
кухиЊама вртића и радним просторима су на завидном нивоу а постигнути
резултати су скоро 100% стерилност на свим местима за узете брисеве.Програм
превентивне здравствене заштите на високом нивоу спороводили су радници
вртића посебно на стицаЊу хигијенских навика (исхране, личне хигијене, боравак на
ваздуху) и вођеЊу документације посебно после одсуства деце или запажаЊа и
помоћи деци са посебним потребама.

Такође због проглашеЊа хепатититса А на територији града у нашој
Установи спроведене су пооштрене мере хигијене и дезинфекције како особЉа,
деце тако и простора и опреме.
Програм неге остваривала је сестра у групи са децом у сарадЊи са
родитеЊима и осталим сарадницима задуженим за здравЉе деце. Овим се
постизала већа самосталност и формираЊе здравих навика код деце. Здравствено
васпитни рад са родитеЉима одвијао се свакодневно при пријему и одласку деце,
родитеЉским састанцима и радионицама. Ове године смо имали већи број деце од
норматива и простора што је отежавало рад радника пре свега у јасленом делу и
млађој групи. Систематски преглед је урађен у свим вртићима.
У осталим вртићима систематским прегледом је обухваћено око 75% деце у
целодневном боравку.

Најчешћа патологија код деце:
1. Анемије
2. УвећаЊе крајника
3. Деформитети грудног коша и кичме
4. Поремећаји гениталија (фимоза-шетајући тестиси)
5. Промене на кожи
6. Срчани поремећај
7. Поремећај вида
8. Поремећај у исхрани (гојазност и неухраЊеност)
9. Поремећај говора
1о. Психофизичке развојне сметЊе
11. НеухраЊеност
12. Хронична обоЉеЊа
13. Ждрело (блага хиперемија)
14. Каријес
15. Плућа (акутни бронхитис)

63
351
64
274
71
69
58
44
275
7
6
9
50
274
5

У свим вртићима урађен је офтамолошки преглед где су 58 детета упућено
офтамологу и добило наочаре или иду на друге офтамолошке корекције те би са
При систематским прегледима
овим прегледима требало даЉе наставити.
уочени су поремећаји говора а извештајем о раду логопеда даје следеће врсте и
број говорних поремећаја: 450 логопата, 235 девејчица и 215 дечака. Индивидуалним
третманом обухваћено је 120 деце а групним 40. На третман је долазило 15 деце са
посебним потребама ради корекције патолошког говора. Превентивним
логопедским радом обухваћено је 200 деце, саветодавним радом обухваћено је 180
родитеЉа и 200 васпитача.
КоришћеЊем одређених артикулационих тестова утврђене су следеће
врсте и број говорних поремећаја:
-

Дислалија (сигматизам, ротацизам) – 340

-

Дизартрија спастика (муцаЊе) – 25

-

Говорни негативизам – 4

-

Дисфонија – 5

-

Развојна дисфазија – 23

-

Тахилалија - 13

-

Брадилалија - 5

-

ринолалија - 2

-

Комбиноване говорне сметЊе – 26

-

Первазивни поремећаји – 7

Стоматолошки систематски преглед деце у сарадЊи са нашом децом
урадили су лекари стоматолошке службе Дома здравЉа и то:
- 480 систематких прегледа у трећој години живота
- 170 контролних прегледа у другој години живота
- 1716 стоматолошка у четвртој, петој и шестој години живота
На основу прикупЉених података утврђено је :
-6,1% деце са обоЉеЊима меких ткива уста
- 16,76% деце са неправилним растом и положајем зуба
- 8,71% деце са циркуларним каријесом
У оквиру превентивног рада урађено је:
- 2223 мотивације
- 2193 флуоризација
- 180 заливених физура
- 3000 пломбираних зуба
- 869 извађених зуба
Посебно задовоЉство у сарадЊи стоматолошка служба наглашава и
подвлачи сарадЊу наше Установе, за пуну подршку и стрпЉеЊе које пружамо деци
и стоматолошким екипама на терену као и на координацији са родитеЉима и
упућиваЊу деце на санацију зуба у стоматолошкој служби Дома здравЉа.
У циЉу санације и корекције уста и зуба код уочених поремећаја у
амбулантама вртића "Пинокио" и "Звончићи" децу су доводиле тријажне сестре и
родитеЉи ради корекције истих. У 17 недеЉи здравЉе уста и зуба учествовала су
деца из вртића "Славуј" на манифестацији која се одржавала у вртићу и Тврђави
поводом превенције здравЉа иста и зуба.
ЦиЉани лекарски прегледи рађени су пре уписа у вртић, после годишЊих
одмора, при одласку на Копаоник и код појаве одређених инфективних болести када
је било потребно.
У сарадЊи са Спортским диспанзером и професором физичког васпитаЊа
извршен је преглед стопала у 17 обданишта. Од укупно уписаних 1709-оро деце
прегледано је 1331 дете. Без деформитета 529-оро деце, са деформитетом 802.
Радило се у 2 обданишта на корекцији деформитета стопала.
Потребно је у наредном периоду због оваквих резултата деформитета код
деце доставити надлежним институцијама и оснивачу као и Министарству
здравЉа, захтеве за повећаЊем броја радника на превенцији и корекцији
деформитета стопала код деце која бораве у нашој Установи.

Правилна исхрана деце је један од најважнијих фактора правилног развоја и
раста. Планирана реализована исхрана анализирана је од стране ИЗЗЗ. Те анализе
показују да је исхрана у прошлој години била на задовоЉавајућем нивоу, са малим
одступаЊима од прописаних вредности, како у структури оброка у групама
намирница тако и у биолошкој вредности оброка. Већ дужи период постоји
дефицит воћа и поврћа као и млека и млечних производа. Енергетска вредност
оброка је била у границама норматива па садржај појединих витамина и минерала је
био нешто маЊи (Ца и Фе), а протеини и витамин Ц као и група Б витамина су
били заступЉени у оптималним вредностима. Пријем, припрема, обрада и
дистрибуција намирница је била на задовоЉавајућем нивоу. Повремено је долазило
до одступаЊа од планираног јеловника због немогућности набавке животних
намирница или услед недостатка потребне амбалаже како за пријем хране тако за
дистрибуцију. У овој години смо радили на иновираЊу јеловника и ствараЊу нових
навика у исхрани деце.
Санитарно хигијенско стаЊе у вртићима и централној кухиЊи је било
задовоЉавајуће, са малим процентом
неисправних брисева. СпречаваЊе и
сузбијаЊе заразних болести спроводило се током целе године редовним
свакодневним чишћеЊем и дезинфекцијом.У вртићима је урађена дезинфекција,
дезинсекција и дератизација. У току је санација крпеЉа у двориштима наших
вртића.
Здравствена документација вођена је уредно.
И ове године организовано је зимоваЊе на Копаонику, одлазак у ЗОО врт у
Јагодини, позориште, одлазак на излет где смо се ангажовали у сарадЊи са Домом
здравЉа на свим здравствено превентивним активностима и праћеЊу деце.
СарадЊа са институцијама се одвијала на задовоЉавајућем нивоу.

ИЗВЕШТАЈ О ИСХРАНИ ДЕЦЕ У 2007- 2008.ГОД.
И БРОЈУ ИСПОРУЧЕНИХ ОБРОКА У
ЦЕНТРАЛНОЈ КУХИЊИ"МЛАДОСТ"

Централна дечија кухиЊа „Младост“ као посебан сектор Установе“Пчелица“
своју основну функцију-делатност (исхрана предшколске и школске деце) обавЉа у
згради кухиЊе, а своје производе дистрибуира у седамнаест вртића, педесет
основних школа и око четрдесет пет продајних објеката при основним и средЊим
школама.
Друштвеном исхраном, битном фактору Њиховог психо-физичког
одрастаЊа, деци обезбеђујемо не само енергију, непходну за Њихове свакодневне
активности, него и све храЊиве материје које улазе у изградЊу сваке ћелије и
тако чине да деца имају здраво одрастаЊе, срећно детиЊство, добро здравЉе и
дуг живот.
Правилно испланирана исхрана најмлађих подлеже контроли , односно
анализи коју тромесечно ради Институт за јавно здравЉе. Такве анализе су
показале да је исхрана и хигијена на задовоЉавајућем нивоу, са веома малим
одступаЊима од прописаних вредности. Енергетска вредност дечијег оброка у
предходној години је била по нормативу, а биолошка је благо нарушена.

По први пут је задовоЉена група млека и млечних производа, а наравно и
калцијума тако битног минерала за кости и зубе.
Све групе намерница су биле у границама норматива осим групе воћа која је
већ дужи временски период дефицитарна ( због неусаглашености цена у тендеру)
тако да је уследио недостатак појединих витамина и минерала.ЧиЊеница да се сви
витамини и минерали не налазе у једној врсти воћа, упућује на то да деца морају
конзумирати разноврсно воће, значи сезонски како би подмирили потребе у
заштитним материјама. Неопходно је у наредном периоду повећати учешће групе
воћа, једине групе животних намерница која је у дефициту, а тако важна за раст и
развој наших малишана.
Повремено је долазило до измена планираних јеловника због недостатка
животних наметница, амбалаже, радника и друго.
У протеклој години смо осавременили пекарску производЊу набавком
ротационе пећи, која ће проширити асортиман, допринети боЉем квалитету и
изгледу производа као и скратити време печеЊа, а тиме и повећати број
производних јединица.
Набавили смо и амбалажу, неопходну за дистрибуцију дечијих оброка
(термосе, плехове и гајбе) као и индустријски отварач за лименке.
Нашим радницима у производЊи омогућили смо боЉе услове за рад у
летЊим месецима куповином клима уређаја.
Предходних година стручна служба је увела новине и иновирала процес
производЊе хране за децу (интргрална пецива, кукурузни хлеб, ражени хлеб) а са
том праксом смо наставили и прошле године и тиме деци понудили биолошко
вреднији оброк, а Њих навикли на здравији начин исхране.
Редовним обиласцима вртића , прикупЉене примедбе, предлоге и сугестије у
вези хране смо отклонили или уважили.
Анализе хране говоре да исхрана наше најмлађе популације, односно оброци
који су припремЉени у кухиЊи никад нису били квалитетнији у протеклих десет
година.
Санитарно-хигијенска ситуација је задовоЉавајућа, са малим процентом
неисправних брисева али и даЉе треба радити на унапређеЊу постојећег стаЊа.
Што се тиче комерцијалног дела, односно продајних објеката, понуда
кондиторске робе је била разноврсна и трудили смо се да имамо артикле које деца
воле.
Обзиром да је програм смрзнутог пецива доста популаран на тржишту,
успешно смо произвели и дистрибуирали нашим корисницима.
У прошлој години повећао нам се и број коктел партија и специјалних оброка
намеЊених нашим корисницима, што смо такође успешно реализовали на
обострано задовоЉство.

Преглед броја и врсте оброка дневно, месечно и годишЊе

УКУПАН БРОЈ КОРИСНИКА - дневно
Вртићи х 3. оброка

3000х3=9000

Школе х 3. оброка

950х3=2.850

Ужине у пр.групама

1520

Бесплатне ужине у ОШ

2080

Укупно:13.114 оброка
2476 ужина

КОМЕРЦИЈАЛНИ ДЕО
Врста посла

Дневно

Продајни
објекти
(пециво)

7000 ком.

Смрзнуто
пециво

100 кг.
20 ком.

Торте

350 ком.

Колачи

/

Коктел партије

30 кг.

Коре за питу

45 оброка

Мара

3600

Ужине у ОШ

Вртићи(3 оброка)
Врста оброка
Доручак
Ручак
ИИ ужина

Дневно

Месечно

3000
3000
3000

198 000
198 000
198 000

ГодишЊе
1 980 000
1 980 000
1 980 000

9000

Укупно:

594 000

5 940 000

Школе-продужени боравак-(3 оброка)
Врста оброка

Дневно

Месечно

ГодишЊе

20 900
16 500
20 900
58 300

209 000
165 000
209 000
583 000

Дневно

Месечно

ГодишЊе

Пр.групе

800

17 600

176 000

Беспл.у ОШ

2080

45 760

457 600

Укупно:

2880

63 360

633 600

950
750
950
2 650

Доручак
Ужину
Ручак
Укупно:

УЖИНЕ
Врста оброка

Школе-ужине(1оброк)-допунски оброк

Врста оброка
Ужина
Укупно:

Дневно

Месечно

ГодишЊе

720
720

15 840
15 840

158 400
158 400

"МАРА" - хендикепирана деца (3 оброка)
Врста оброка
Доручак

Дневно

Месечно
45

ГодишЊе (11м)
990

10.890

Ужина

45

990

10.890

Ручак

45

990

10.890

135

2.970

32.670

У К У П Н О:

УКУПАН БРОЈ КОРИСНИКА
3 000

Вртићи
Школе

950

Ужине у пр.групама

800
45

Мара
Ужине у ОШ

1520

Бесплатне ужине у ОШ

2080

Укупно:

8395

КОМЕРЦИЈАЛНИ ДЕО
Врста посла

Дневно

Месечно

ГодишЊе

Продајни
објекти
(пециво)

7.000

154.000

1.540.000 ком

Смрзнуто
пециво

100 кг

2.200 кг

22.000 кг

20 ком

440 ком

4.400 ком

350 ком

7.700 ком

77.000 ком

-

-

-

30 кг

660 кг

6.600 кг

Торте
Колачи
Коктел партиј.
Коре за питу

Преглед броја и врста оброка годишЊе
Број оброка годишЊе

1. Вртићи-оброк

5 940 000

2. Продужени боравак

583 000

3. Ужина у прип. групама

176 000

4. Ужина у ОШ

158 400

5. Бесплатна ужина

457 600

6. Мара -оброк

32 670

7. Продајан пецива -комада

1 540 000

8. Смрзнутно пециво-кг

22 000

9. Торте-ком

4 400

10. Колачи -ком

77 000

11. Коктел партије

500

12. Коре за питу -кг

6 600

Свега оброка :

2 595 670

Свега ужина :

792 000

Комада:
Килограма :
Партија :

81 900
28 600
500

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ
у 2007/2008. години

Објекат

"Бајка"

"Невен"

"Црвенкапа"

"Маслачак"

"Пинокио"

Врста радова
- Вртић је комплетно окречен;
- У тријажи је поставЉен ламинат;
- На спрату је урађено проширеЊе просторија и том
приликом урадили 50м2 ламината;
- Подрумске просторије су детаЉно сређене као и
столарска просторија;
- У вртић су уграђена два клима уређаја;
- Вртић је добио један Профи- усисивач;
- У току су радови на споЉашЊој фасади објеката;
- Столарија је поправЉена и сервисирана;
- НаправЉено је више полица и ормарића (5 ком);
- Уграђена су два бојлера од 80 литара.
- У вртићу је уграђен један бојлер од 80 литара;
- Више пута је преправЉана ограда у дворишту,
поставЉена је и нова у дужини од 20 м;
- Проблем канализације решен је у мају месецу;
- У вртићу су уграђена 2 клима уређаја;
- Вртић је добио Профи-усисивач;
- Санирали смо плафонске површине у купатилима
кречеЊем и поправили плочице по налогу санитарне
инспекције.
- Вртић је окречен комплетно;
- Плочице су поправЉене у кухиЊи и купатилима;
- Урађена је споЉашЊа фасада уз помоћ донатора и
наше техничке службе;
-Централни бојлер од 2000 литара је реконструисан.
Електричне инсталације су урађене нове и уграђен је
ормарић за аутоматску контролу рада;
- НаправЉене су полице за чуваЊе ски опреме;
- У котларници на систему за грејаЊе, замеЊен је
експанзиони суд од 200 литара;
- Уграђена су 2 клима уређаја.
- У вртићу је поставЉен ламинат око 100 м2;
- Офарбане су све ограде на терасама;
- Уграђена су 2 клима уређаја;
- Ограда дворишта је више пута поправЉана, а на једном
делу и поставЉена нова због грађевинских радова у
непосредној близини;
- ПоправЉен је паркет тамо где је био разлепЉен и
замеЊен новим 10 м2.
-У јануару смо окречили салу, купатила, ЊЦ за одрасле и
просторије за спремачице, једну собу и предсобЉе у
приземЉу;
- Вртић је веома мрачан у приземЉу па смо заменили све
светиЉке у Сали, уместо лустера поставЉено је
неонско светло.
- Уграђен је бојлер од 80 литара;
- Заменили смо лустере за неонска светла;
- У зубној ординацији уградили смо мали бојлер (10 л) у

"Палчић"

"Бамби"

"Цврчак"

"Плави чуперак"

"Звончићи"

"Лептирић"

"ПепеЉуга"

мокром чвору;
- ПоставЉен је један клима уређај у холу;
- Вртић је добио Профи-усисивач.
- Заменили смо водоводне цеви на доводном делу у
дворишту вртића и том приликом у вешерају урадили
нову водоводну инсталацију;
- У вртићу су уграђена три клима уређаја и једана у
вешерају;
- КупЉен је ваЉак за пеглаЊе веша у вешерају;
- НаправЉено је више ормарића и полица.
- у вртићу су поставЉене нове светиЉке уместо
лустера. У целом објекту уграђено је 60 светиЉки;
- У току су радови на хобловаЊу и лакираЊу паркета као
и на поставЉаЊу ламината. У плану су све оштећене
површине у објекту око 750 м2;
- Заменили смо водоводне цеви у доводу око 20 м, због
дотрајалости;
- Заменили смо 25 м канализационе цеви.
- Вртић је добио спортски терен са вештачком травом,
површина терена са атлетском стазом је 800 м2;
- Техничка служба „Пчелице“ учествовала је у
поставЉаЊу бетонских плочица на површини од 225 м2 и
поставЉаЊу справа за играЊе, као и
уређеЊу
простора око терена;
- Остале радове изводиле су фирме „НискоградЊа“,
„Тепихцентар“ и „Нифон“;
- НаправЉене су магацинске полице за приземЉе и
спрат;
- Уграђена су 2 клима уређаја;
- У вртић су уграђени нови мешачи воде (3 ком).
- Вртић је комплетно окречен, у неким собама офарбани
су и радијатори, степениште и холови офарбани су
масном фарбом;
- Плочице су поправЉене у свим купатилима;
- У дворишту је избетониран летЊиковац (35 м2);
- Уграђен је један бојлер од 80 литара
- ПоставЉена су три нова умиваоника и 5 дечије ЊЦ
шоЉе;
- ЗамеЊено је више водокотлића;
- Уграђена су 2 клима уређаја;
- НаправЉене су ТВ полица и ормарић;
- ЗамеЊене су све неисправне светиЉке;
- Вртић је добио 2 Профи-усисивача.
- У зубној ординацији уградили смо мали бојлер од 10
литара;
- Акценат је био на сређиваЊу дворишта: довоз земЉе за
брдашца и жардиЊере, поправка ограде, поправка
клупица, бетонираЊе стаза и справа, сеча дрвећа и
грана и др.
- У вртић су поставЉена 2 клима уређаја;
- ЦуреЊа у купатилима су санирана.
- ПоправЉена је столарија на целом објекту;
- Санирана је водоводна инсталација;
- Уграђена су 2 клима уређаја;
- ПоправЉена су кухиЊска колица;
- Котао је више пута поправЉен;
- Окречене су флеке на плафонима;
- Ограда је више пута поправЉана.
- НаправЉен је простор за контејнер - ђубрара;
- ПоставЉен је винфлекс под, у ходницима, на

"Славуј"

"Колибри"

"Вилин град"

"Бубамара"

"Свитац"

Управа

КухиЊа

степеништу и тријажи (око 150м2);
- Уграђена су 2 клима уређаја;
- Вртић је добио Профи-усисивач;
- Окречене су канцеларије и кухиЊа;
- ПоставЉен је ламинат 20 м2;
- Уграђен је мали бојлер у групи.
- Решен је проблем са лоше поставЉеним олуцима;
- Окречили смо просторије које су прокишЊавале и које су
биле запрЉане;
- Уграђена су 2 клима уређаја;
- Вртић је добио Профи-усисивач;
- ПоправЉене су клупице у дворишту;
- ПоправЉени су прозори и врата после обијаЊа.
- НаправЉене су магацинске полице;
- НаправЉени су регали за креветиће и постеЉину (5
комада);
- НаправЉене су полице за чуваЊе веша – постеЉине (3
комада);
- Уграђена су 2 клима уређаја;
- Вртић је добио нови усисивач;
- Уграђен је нови бојлер 80 литара;
- Уграђен је један трокадеро;
- Сервисирана јециркулациона пумпа за грејаЊе.
- ПоправЉена су колица за храну (6 комада);
- ЗамеЊено је стакло после обијаЊа 10 м2;
- Уграђена су 2 клима уређаја;
- ПоставЉен је нови бојлер 80 л;
- Окречене су 5 просторије;
- Сервисиран је електрични котао.
- Уграђена су 2 клима уређаја;
- Добијен је нови Профи-усисивач;
- Мајстори су били ангажовани на сређиваЊу новог дела
вртића;
- Преуредили смо једно купатило и том приликом
уградили: плочице 50 м2, 4 умиваоника, бојлер од 80
литара, дечије ЊЦ шоЉе (4 ком), ПВЦ котлићи (4 ком),
стубне славине (4 ком), једна туш батерија.
- Уграђен је један клима уређај;
- Вртић је добио један Профи-усисивач;
- У току је кречеЊе предшколског простора у приземЉу
зграде;
- Наручене су нове полице и гардеробице за предшколско;
- У току је санација терасе (хидроизолација и плочице).
- Уграђена су 3 клима уређаја-2 у ходник и 1 у правну
службу;
Урађена
термоизолација
у
канцеларији
код
финансијског директора;
- ЗамеЊене су светиЉке (7 ком.) у 5 канцеларије;
- ПоставЉен је ламинат у канцеларији за пријем деце,
окречена аутогаража.
- Уграђена су 4 клима уређаја: посластичара, месара,
мала сала и комерцијала;
- КупЉен је један нови усисивач;
- КупЉене су машине за праЊе тепиха и полираЊе
плочица;
- Окречено је око 500 м;
- Уграђене су плочице, зидне и подне – 50 м;
- ПоставЉен је ламинат 120 м;
- Уграђене су 20 нове светиЉке;
- ПоправЉени су прозори и врата;

Кантине

Предшколске
групе

Остало

- ЗамеЊена су платна на две пекарске машине;
- Извршен је сервис централног бојлера;
- Покривена је ђубрара;
- Сервисиране су косачице;
- ПоправЉен је кров на пекари и урађена је
термоизолација на плафону;
- Извршено је умрежаваЊе компјутера;
- ПоставЉен је видео надзор у кухиЊи;
- КупЉен је апарат за праЊе возила.
- На кантинама су поставЉене тенде (9 ком);
- На електронском факултету у ресторану уграђена су 2
клима уређаја и офарбане дрвене столице (100 ком),
замеЊен је вентилациони канал за роштиЉ и окречен
цео ресторан (август 2007);
- НаправЉене су стаклене баксне за кантине (8 ком).
- Окречене су предшколске групе у: Лалинцу, БубаЊ слу,
ОШ „Ћеле Кула“ и проширеЊе у селу Мрамор.
- Лифтови у вртићима и кухиЊи су редовно сервисирани;
- У свим вртићима уграђен је аларм;
- КошеЊе траве је редовно;
- По налогу инспектора за заштиту животне средине
морли смо да извршимо мереЊе димних гасова. како су
на м горионици лоше сагоревали морали смо да уз помоћ
овлашћеног сервисера неке горионике сервисирамо;
- Мајстори су били нагажовани на изради реквизита у
разним такмичеЊима и представама;
- Са појавом жутице у Нишу у октобру месецу, морали
смо да поставимо дозере и држаче за убрус у свим
објектима (400 дозера и 220 држача).

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЛУЖБЕ ЗА
ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
2007/2008
Функционисање службе за економско-финансијске послове регулисано је Законом о
рачуноводству и ревизији („Сл.гласник РС“ бр. 46/06), (један део Закона о рачуноводству и
ревизији који није у супротности са Међународним стандардима финансијског
извештавања), Међународним стандардима (МРС), Правилником о организацији буџетског
рачуноводства и рачуноводственим политикама Установе „Пчелица“, Уредбом о буџетском
рачуноводству («Службени гласник РС» бр. 125/03 и 12/06), Законом о буџетском систему
(«Службени гласник РС» бр. од 09/02 до 86/06), и другим прописима којима се прописије
начин рада и методе обраде пословних догађаја у служби за економско - финансијске
послове. Већина пословних догађаја и израда извештаја из службе за економско финансијске послове су законским нормама прецизно дефинисани и имају строго предвиђене
рокове израде и достављања Управи за образовање, Управи за финансије у граду Нишу, као и
Министарству Финансија Пореској управи оделењу у Нишу.
Финансијски извештај на крају године - Завршни рачун се израђује по систему
буџетског рачуноводства, и представља детаљан и прецизан преглед годишњих промена у
пословању Установе (сам извештај обухвата комплетну књиговодствену аналитику главне

књиге, као и део који прати приливе и одливе средстава у току године, као и конта која
прате стање имовине Установе). Исказивање резултата пословања у виду суфицита за
2007.годину усвојен је од стране Управног одбора. Завршни рачун је предат Управи за
трезор у року, а послат је Финансијски извештај о пословању Управи за образовање,
културу и спорт.
Урађен је финансијски буџетски план индиректног буџетског корисника за
2008.годину и у законском року је предат Управи за образовање, културу и спорт која је
надлежна, да са Управом за финансије изради предлог буџета за кориснике своје Управу који
обухвата и Установу „Пчелица“.
Целокупна документација се обрађује на рачунарима. Рачунари су делимично
умрежени, а када се заврши комплетно умрежење прећи ће се на аутоматску обраду уноса
пријемница и калкулација, отпремница и интерних доставница. Обрада документације на
умреженим рачунарима, а посебно повезивање кухиње где су сви магацини и управа
доприносе ажурнијој обради података, тренутни увид у стање магацина и мању
циркулацију документације, која би била архивирана на месту обраде.
Праћење финансијског пословања сектора вртићи и комерцијалног сектора, а
посебно рад кантина, ресторана и сл. врши се анализом месечних, кварталних и годишњих
извештаја о пословању које израђује референт плана и анализе.
Служба ликвидатуре вршила је пријем документације, проверавала исправност исте
и вршила формално правну контролу. Улаз се евидентира кроз књигу примљених ПДВ рачуна
где се заводи и прослеђује одговорним лицима на оверу и помоћнику директора за економско
финансијске послове на одобрење за плаћање. Тако обрађена документација се књижи у
рачуноводству у главној књизи. У случају уочених неправилности, врши се повраћај
неисправних документата и обавештава се руководилац сектора о извршеној рекламацији.
Начин рада књиговодства: прва операција је да се сваки документ правилно усмери и
да се пословна промена обради сходно Закону о контном оквиру за буџетске кориснике –
контиста.
Главни књиговођа је задужен да се стара о правилној хронолошкој обради и књижењу
документације.
Поред главне књиге која представља синтетички преглед пословања Установе у
књиговодству постоји и аналитички преглед пословања. Аналитика пословања Установе
„Пчелица“ рађена је аналитиком основних средстава, купаца, добављача, благајне, новчаних
токова, прихода, расхода и низом других аналитичких евиденција.
Аналитички преглед целокупне непокретне и покретне имовине Установе „Пчелица“
реализован је књиговодством основних средстава, амортизацијом дневно и по периодима
које Закон о рачуноводству прописује.
Аналитичким прегледом купаца - корисника услуга Установе „Пчелица“ омогућава
увид о броју корисника и финансијском стању сваког месеца, кроз достављање уплатница
корисницима услуга – родитељима.
Аналитички преглед ефективног рада запослених у Установи, као и зараде и накнаде
зарада запослених коју остварују својим радом, евидентира се у евиденцији обрачуна зарада.
На основу ових показатеља израђује се обрачун зарада, обрачунавају се порези и доприноси
на зараде. По исплати зарада и накнада зарада запослених предају се прописани обрасци:
(нпр. за зараде ПП ОД и ПП ОПЈ) Пореској управи - канцеларијској контроли и то до 5. у
месецу за претходни месец.
Синтетичке и аналитичке прегледе свих трошкова и прихода у Установи сачињавају
референти за план и анализу, као и референта за план, анализу и цене. Ови референти прате
кретања на тржишту, уз координацију са осталим службама предлажу формирање нове

цене, по стварању услова за измену. Наплата партиципације вршиће у складу са усвојеном
регресном скалом на нивоу града Ниша и ценом услуга. Месечно се фактуришу обавезе
града у складу са позицијама Установе у буџету а посредством надлежне Управе за
образовање културу и спорт. Остало по регресној скали наплаћује се од родитеља и то на
основу задужења достављени у виду уплатнице, које измирују у банци, пошти или уплатом
на шалтеру благајне у Установи.
Рачунарским апликацијама које је израдио програмер обрађује се већина података у
оквиру Установе, а обухваћени су: обрачун зарада, главна књига, израда бордероа,
евиденција и обрачун задужења родитеља за целодневни боравак, секције, екскурзије и сл.
Целокупни рад економско - финансијске службе прати, контролише и уређује шеф
рачуноводства, који тромесечно доставља финансијски извештај о приходима и расходима
(образац 5) Управи за финансије, годишње се доставља завршни рачун Управи за трезор, као
и Управи за финансије града Ниша.
Помоћник директора за економско финансијске послове прати све финансијске
токове у Установи „Пчелица“ и подноси извештај о пословању генералном директору
Установе.
Поред подношења финансијских извештаја директору, помоћник директора за
економско финансијске послове Установе „Пчелице“ води пословну политику Установе и
сарађује са надлежном Управом за образовање, културу и спорт, као и Управом за
финансије, шири сарадњу са привредним и осталим субјектима ван Установе у циљу
побољшања квалитета рада.
Наведени период карактеришу многе новине које се огледају у следећем:
-

директни корисник буџетских средстава – општина је контролисала месечно,
тромесечно, шестомесечно и годишње, као и сравњења пословања (буџетских
средстава), са индиректним корисником буџетских средстава Установом „Пчелица“.

-

завршни рачун је предат код Управе за трезор и директном кориснику буџетских
средстава граду Нишу, ради контролисања и консолидовања а годишњи порески
биланс Министарству финансија РС-Пореској управи Ниш. Пријава пореза на
имовину од ове године подноси се новоформираном сектору градске управе
Ниш (уместо пореској управи).

-

у складу са Законом о буџетском пословању рачуноводствена служба о року је
поднела завршни рачун за 2007.годину, који је садржао следеће обрасце: (новине су
обухваћене редним бројевима од 6-9)
1. Биланс стања,
2. Биланс прихода и расхода,
3. Извештај о капиталним приходима и финансирању,
4. Извештај о новчаним токовима,
5. Извештај о извршењу буџета, сачињен тако да приказује разлику између
одобрених и извршених средстава,
6. Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и
извршеним отплатама дугова,
7. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве,
8. Извештај о датим гаранцијама у току фискалне године и
9. Анализа пословања пословне године (аналитички по секторима), где је исказан
финансијски резултат.

Завршни рачун је усвојен на седници Управног одбора после разматрања финансијског
извештаја и образложења позиција прихода и трошкова, финансијског стања Установе.
Урађен је финансијски план Установе за 2008.годину као индиректног буџетског
корисника, и у законском року предат надлежној Управи за образовање, културу и спорт на
усвајање. Израда финансијског плана била је сложена, јер се радило о планираним
средстима буџетских средствима из буxетских извора и сопствених прихода, у
условима све чешћег поскупЉеЊа основних намирница и услуга.
Шеф рачуноводства, референт за цене, помоћник директора за економско
финансијске послове по усклађењу и изналажењу најадекватнијих решења, допринели су да
се усвоји најбоље решење финансијског плана за 2008.годину.
У делу редовне делатности урађена је регресна скала са односом финансирања
трошкова боравка деце 80% буџет града и 20% на терет родитеља. Регресна скала је
основа за обрачун накнаде корисника услуга – родитеља, на основу које корисници услуга
плаћају део трошкова боравка у вртићу и продуженом боравку у основним школама. Очекује
се усвајање нове регресне скале у току 2007.године, усклађене са примањима и законом
предвиђеним односом. Регресирање трошкова боравка по регресној скали врши се из
планираних позиција буџета града. Средства се преносе на основу обрачуна по регресној
скали и осталим правима, а правдање врши референт финансијске оперативе са
ликвидатуром по сваком месечном захтеву појединачно.
Сви послови у служби обавЉани су ажурно, одговорно и у складу са правилима
службе. У циЉу праћеЊа измена у прописима, као и актуелизације важећих, шеф
рачуноводства као и помоћник директора за економско финансијске послове
пратили су стручна саветоваЊа у септембру 2007. на Златибору и у марту 2008.год.
на Копаонику.

ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ ПРАВНЕ СЛУЖБЕ за перод 01.09.2007.-30.06.2008.
У периоду од 01.09.2007.-30.06.2008. године правна служба
,коју чине секретар (радни однос запослене на радном месту
секретар престао је дана 10.02.2008.г. због засниваЊа радног
односа код другог послодавца), стручни сарадник за кадровска
послове , референт за опште и кадровске послеве, референт
за пријем деце, архивар дактилограф, технички секретар и
дактилограф на рачунару , обавЉали су следеће послове :
-ПрипремаЊе материјала за седнице Управног одбора и
седнице Савета родитеЉа; израда записника, израда одлука,
закЉучака и мишЉеЊа донетих на седници Управног одбора и
седници Савета родитеЉа.
-ВођеЊе записника и израда одлука донетих на седници
Управног одбора.

-УчествоваЊе у појединим поступцима јавних набавки за 2007
и 2008. годину; израда уговора, анекса уговора, одговора на
приговоре понуђача и др.
- ЗаступаЊе Установе пред надлежним судовима и
инспецијским органима.
-Израда опомена корисницинма услуга вртића за неизмирене
обавезе
-Израда извештаја о полагаЊу првог дела испита за лиценцу
за васпитаче-приправнике који се стручно оспособЉавају у
Установи за самостални рад у струци, као и подношеЊе
пријава Министарству просвете за полагаЊе испита за
лиценцу.
-Реализација конкурса за пријем радника на неодређено
време и то : васпитач -25 извршиоца; медицинска сестра -10
извршиоца; сервирка -1 извршилац; спремачица -15 извршиоца;
сервир у боравку 5 извршиоца; возач путничког возила и
обезбеђеЊе РЗ – 1 извршилац; домар-ложач - 2 извршиоца;
лимар-варилац – 1 извршилац; месар – 1 извршилац; помоћни
радник – одржаваЊе хигијене - 3 извршиоца; помоћни радник –
праЊе суђа – 1 извршилац.
- Реализација конкурса на одређено време због одсуства
запослених, а најдуже до годину дана и то: васпитач-10
извршиоца, медицинска сестра -7 извршиоца, спремачица – 4
извршиоца; пекар – 1 извршилац; посластичар – 1 извршилац,
санитарни техничар – 1 извршилац.
- Израда програма за пријем правника у својству
приправника на одређено време и реализација конкурса.
Програм се финансира из средстава буxета града.
- Израда програма за пријем васпитача у својству
приправника на неодређено време и реализација конкурса.
Програм се финансира из Републичког фонда.
-Пријава и одјава запослених на одређено време до 60 дана
због замене одсутних, ( за радна места: васпитач, медицинска
сестра, сервирка, спремачица, пекар, посластичар, домарложач, продавац, сервир у боравку, транспортни радник,
помоћни радник-одржаваЊе хигијене, помоћни радник-праЊе
суђа) просечно око 80 запослених.
- ОствариваЊе неопходне комуникације са инспекцијским
органима, надлежним службама Фондова пензијског и

инвалидског осигураЊа, и здравственог осигураЊа као и са
Националном службом за запошЉаваЊе.
- Спроведено је 15 дисциплинских поступака. Једанаест
поступака окончано је мирно без изрицаЊа дисциплинске мере
у циЉу успоставЉаЊа и очуваЊа добрих међуЉудских
односа и оствариваЊа успешније сарадЊе. Четири поступка
окончано је изрицаЊем дисциплинске мере-новчана казна.
- у току 2007/2008.год. извршен је пријем око 1000 деце.
Током септембра врши се обнова документације за сву
уписану децу. Сваког месеца утврђује се бројно стаЊе
уписане и исписане деце. Свакодневно се врши пријем захтева
и документације за упис деце и рангираЊе.
- ОбавЉаЊе текућих послова из домена кадровских
послова и општих послова (израда свих врста решеЊа,
уговора о раду, анекса уговора о раду, издаваЊе свих врста
потврда, израда и овераваЊе здравствених кЊижица, уредно
вођеЊе архиве, куцаЊе на рачунару за потребе Установе, рад
на телефонској централи, курирски послови, одржаваЊе
хигијене објекта и др.
-СарадЊа са запосленима и странкама.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА

-Управни одбор Установе “Пчелица” у саставу: Милан
Бојановић, председник, Бранислав Ранђеловић, заменик
председника и Миливоје Митић, СаЊа Алексић, Зоран
Станојевић, Даница Балаван, Милица Анђелковић, Нада
Марјановић и Лидија Коцић, у периоду од 01.09.2007.до
30.06.2008.год. одржано је 11 седница Управног одбора.
На седницама је између осталог
-Усвојен План јавних набавки за 2008 годину и донете одлуке о
покретаЊу поступка јавних набавки за 2008 годину;
-Доношене су одлуке о изменама и допунама Плана јавних
набавки за 2008. годину;
- ДоношеЊе одлуке о усвајаЊу цене услуга за облике рада у

школској 2007/2008.год.
- Донета одлука о усвајаЊу финансијског плана за 2008.год.
- Донета одлука о усвајаЊу развојног плана Установе.
- Усвојена допуна Колективног уговора о заштити на раду
Установе „Пчелица“.
-Одлучивано о
приговорима
запослених на решеЊа
директора и о приговорима кандидата пријавЉених на
конкурс.
-ДаваЊе мишЉеЊа у вези избора васпитача и медицинских
сестара
-УсвајаЊе Извештаја пописне комисије по завршеном попису
за 2007.год.
-Усвојен финансијски извештај о раду Установе у 2007 г.
-Усвојен завршни рачун за 2007 г
- Усвојен Извештај о раду Установе за радну 2006/2007.год.
- Усвојен Програм рада Установе за школску 2007/2008.год. и
Анекс програма рада.
-Разматрани су Извештаји о испитиваЊу исхране деце и
хигијенског стаЊа по објектима.
-На свакој седници разматран је извештај о раду директора
између две седнице.
УСТАНОВА "ПЧЕЛИЦА"
Д И Р Е К Т О Р,
________________________
Душица Дикић
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Број: 1021
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На основу чл.36.Статута Установе за предшколско васпитање, образовање,
здравствену заштиту, исхрану, угоститељство и туризам ''Пчелица''Ниш, бр.996 од
26.3.2004.године , Управни одбор Установе ''Пчелица''Ниш на четвртој редовној седници
одржаној дана 26.02.2009.године донео је следећу

ОДЛУКУ
Усваја се Финансијски извештај о раду у 2008.години бр.894 од 23.2.2009.године.
Финансијски извештај о раду у 2008.години бр.894 од 23.2.2009.године представља
саставни део ове одлуке.

УСТАНОВА ''ПЧЕЛИЦА'' НИШ
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
_________________________________
Слободан Јовановић

Установа „ПЧЕЛИЦА“ Ниш
зав.бр. 894 од 23.02.2009.год

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
о раду Установе у 2008.години
Основна

делатност

Установе

„ПЧЕЛИЦА“

реализује

се

кроз

организовање дневног боравка деце и исхране, васпитно образовне,
превентивно здравствене и социјалне функицје, повремених облика рада
са децом до поласка у школу, рад у другој смени и рад у болничким
групама.
Стални

облици

рада

су:

целодневни

боравак,

припремни

предшколски програм у години пред полазак у школу, васпитно образовни
рад са децом на лечењу у болници и друга смена у трајању од 10 часова
дневно, исхрана у продуженом боравку и бесплатне ужине деци до 15
година у основним школама. Своју делатност Установа «Пчелица» обавља
у складу са Законом о основама система образовања и васпитања,
програмом рада за школску 2008/2009.годину а у складу са Законом о
буџетском систему и Одлуком о буџету града Ниша за 2009.годину и
Финансијским планом за календарску годину.
Основна делатност Установе се одвија у 17 вртића, у једном објекту
где се одвија рад заједничких служби, и објекту за припрему хране –
кухиње „Младост“, као и у просторијама при основним школама и месним
канцеларијама где се организује припремни предшколски програм у

години пред полазак у школу.
Поред

редовне

делатности

у

Установи

„ПЧЕЛИЦА“

постоји

и

комерцијални део, где су радници упошљени комерцијалним програмима
као што су: припремање смрзнутог пецива, продаја пецива и кондиторске
робе на продајним пунктовима при свим основним и средњим школама у
граду, припремање посластичарских производа, кора за питу, као и
припрема осталих производа по наруџбини корисника. Део радника је
ангажован у реторану на хируршкој клиници, на Електронском факултету
и Нишкавском округу.
Установа „ПЧЕЛИЦА“ финансира се кроз економску цену по детету а
на бази Финансијског плана у оквиру буџета града Ниша за 2008.годину
који је износио 437.432.000,00 динара. На основу чл. 11. и 35. Закона о
друштвеној бризи о деци („Сл.гласник РС“ бр. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93,
28/94, 47/94, 25/96 и 13/98), чл. 17. Одлуке о остваривању права у
области друштвене бриге о деци из надлежности града Ниша, („Сл.лист
града Ниша“ бр. 29/98 и чл. 35. Статута града Ниша („Сл.листа града
Ниша“ бр. 12/96 и 2/97) а на основу Правилника о условима и поступку
регресирања Буџет града Ниша учествује са најмање 80% у финансирању
у односу на кориснике чије је учешће до 20%.
Најмасовнији и највећи облик рада је целодневни боравак у коме је
просечан

број

уписане

деце

у

јасленом

делу

био

849

деце

а

у

предшколском делу 3.265 деце разврстаних у 152 васпитне групе.
Припремни предшколски програм је васпитно-образовни облик рада
са децом од 6 до 7 година старости. У школској 2008/2009.години дужина
боравка је 5 сати и то је обавезан вид за децу рођену од 01.03.2002.године
до 01.03.2003.године. У седишту Установе у целодневни боравак у
најстаријим групама уписано је 1180 деце обухваћено припремним
предшколским програмом, а ван Установе (у Месним заједницама и
основним школама) 1090 деце сврстаних у 54 групе. Овај облик у делу
зарада финансира Министарство просвете и спорта републике Србије.
Болничке групе су један од облика васпитно образовног рада са
децом на дужем болничком лечењу. На хируршкој и интерној клиници

оформљене су по две групе. Овај облик финансира Министарство просвете
и спорта републике Србије.
Продужени боравак организован је у 17 основних школа на
територији града Ниша и обухвата децу основношколског узраста до 10
година старости. Васпитни рад организован је у режији школе а Установа
„ПЧЕЛИЦА“ – кухиња Младост припрема, дистрибуира и дели храну у три
оброка дневно. Просечан број уписане деце за 2008/2009.годину је 1180
деце.
У оквиру редовне делатности спада припрема и дистрибуција
бесплатних ужина. Бесплатне ужине просечно добија око 2160 деце

у

основним школама у граду и околини. Право на бесплатну ужину
остварују деца по критеријумима које доноси скупштина града из области
дечије и социјалне заштите, а буџет града Ниша финансира трошкове
прословања и зараде радника.
Учешће буџета у финансирању програмских активности у делу
редовне делатности у 2008.години износило је 83,16% у односу на
кориснике услуга – родитеље чије учешће износи 16,84%.
У Установи „ПЧЕЛИЦА“ просечнан број запослених у 2008.години, а
на основу ефективног рада износио је 774,83, а просечан број запослених
по основу стања на крају месеца је 826,83 радник. Просечна бруто зарада
у 2008.години износила је 35.203,92 динара, док је просечна нето зарада
износила је 24.677,95 динара.
А)ПРИХОДИ
Преглед остварених прихода приказујемо у следећим тебелама:

Табела 1.1 –Приходи од буџета
Назив прихода
Целодневни
боравак

Вртићи

Укупно

332.865.825,00

332.865.825,00

23.339.455,00

23.339.455,00

Припремни
предшколски
програм за 2 ч.

Продужени боравак

12.556.567,00

12.556.567,00

Бесплатне ужине

14.225.780,00

14.225.780,00

Треће дете

24.052.398,26

24.052.398,26

7.349.348,82

7.349.348,82

19.378.204,85

19.378.204,85

433.767.578,93

433.767.578,93

Инвестицијемашине и према
Зграде и грађ.обј.
УКУПНО:

Табела 1.2 – Приходи од републике
Назив прихода
Припремни
предшколски
програм 4 сата,
Болничке групе
УКУПНО:

Вртићи

Укупно

47.921.923,00

47.921.923,00

47.921.923,00

47.921.923,00

У табели бр.1.2 – Приходима од републике финансира се припремни
предшколски програм и болничке групе и то зараде радника и трошкови
пословања.

Табела 1.3 -Приходи од корисника
Назив прихода

Вртићи

Остало –

Укупно

Комерцијала
Целодневни боравак

Секције
Ужине у припр
прешк програм
Продужени
боравак у ОШ
Приходи од
прод.производа

80.945.391,40

80.945.391,40

2.009.447,66

2.009.447,66

3.725.805,00

3.725.805,00

8.720.350,00

8.720.350,00
39.595.621,31

39.595.621,31

Ужине у ОШ

4.769.848,69

4.769.848,69

Трећа лица

4.006.164,39

4.006.164,39

95.400.994,06 48.371.634,39

143.772.628,45

УКУПНО:

Приходи од родитеља /Табела 1.3/– корисника дечијих вртића
износе 80.945.391,40 динара, док остале приходе чине приходи од секција,
приходи од ужина у припремном предшколском програму, приходи
продуженог боравка у ОШ као и приходи од комерцијалног програма.

Табела 1.4- Остали приходи
Назив прихода

Вртићи

Укупно

Пр.од донација

1.174.825,64

1.174.825,64

Пр.од боловања

8.341.665,09

8.341.665,09

Остали приходи

335.829,77

335.829,77

9.852.320,50

9.852.320,50

УКУПНО:

У табели 1.4 – Остали приходи у првом ставу обухваћени су приходи
од донација у износу од 1.174.825,64 динара. Ови приходи се односе на
добијене донације од Пертинија за играчке и дидактички материјал, у
намирницама и стином инвентару од добављача и др. У другом ставу су
приходи од боловања у износу од 8.341.665,09 а односе се на породиљска
боловања и боловања дужа од 30 дана које рефундира Дечија и социјална
заштита и фонд здравственог осигурања.
У трећем ставу приказани су остали приходи у износу од 335.829,77
динара који подразумевају приходе од откупа тендерске документације од
стране потенцијалних учесника у износу од 280.600,00 динара, приходи од
наплаћених такси приликом утуживања родитеља у износу од 55.229,77
динара, продатих помија, продатих карата и ЦД-а за манифестације Златна
Пчелица и Маскенбал, продатих образаца за упис деце у вртић и сл.

Установа је исказала и приходе остварене комерцијалним програмом
у износу од 48.371.634,39 динара.

Б)РАСХОДИ
У следећим табелама приказани су расходи Установе са процентима
учешћа сваког појединачног расхода у укупним расходима.

Табела 2.1.- Трошкови материјала
Вртићи
Животне намернице
Текуће одржавање
Хигијене приб. и
средстава за чишћ.
Канцеларијски
материјал
Мат.за образовање

УКУПНО:

Продуж бор,
припр предш.
и комерцијала

Укупно

%

10.909.720,50

10.909.720,50

14,97
%
1,71%

10.029.268,50

97.015,00 10.126.283,50

1,59%

81.530,00

1.034.640,00

0,16%

2.203.952,80

0,35%

119.779.525,8
4

18,77
%

Укупно

%

60.150.318,04 30.554.611,00 95.504.929,04

953.110,00
2.203.952,80

84.246.369,84 30.733.156,00

Табела 2.2-Трошкови накнада радницима
Вртићи
Тр. Службених
путовања
Републичке таксе и
казне по решењу
Јубиларне награде,
солидарна помоћ и сл.
Накнаде чл.УО

Комерцијала

1.193.968,86

1.193.968,86

273.739,74

273.739,74

4.322.385,97

4.322.385,97

709.332,00

709.332,00

0,19
%
0,04
%
0,68
%
0,11
%

Накнада за превоз

УКУПНО:

10.171.581,89

1.022.400,00 11.193.981,89

16.671.008,46

1.022.400,00 17.693.408,46

1,75
%
2,77
%

Табела 2.3-Трошкови горива и енергије
Вртићи

Тр.елек.енергије
Тр.лож уља
Тр.горива бензин,
дизел за возила
Централно грејање

УКУПНО:

Комерцијала

Укупно

7.088.116,91

7.088.116,91

6.062.000,00

6.062.000,00

1.262.000,00

1.262.000,00

6.200.000,00

6.200.000,00

20.612.116,91

0,00 20.612.116,91

%

1,11
%
0,95
%
0,20
%
0,97
%
3,23
%

Табела 2.4 Трошкови непроизводних услуга
Вртићи
Регистрација возила
Стручна литература
Комунални трошк.

УКУПНО:

Комерцијала

Укупно

71.440,00

71.440,00

297.781,00

297.781,00

6.128.247,70

6.128.247,70

6.497.468,70

0,00

6.497.468,70

%
0,01
%
0,05
%
0,96
%
1,02
%

Табела 2.5 Остали трошкови
Назив трошкова.
Тр.зарада
Тр.ПТТ

Вртићи

Укупно

%

425.097.550,95

66,62%

1.361.341,02

0,21%

63.672,00

0,01%

1.648.142,23

1.648.142,23

0,26%

5.617.346,00

5.617.346,00

0,88%

408.741.550,95 16.356.000,00
1.361.341,02

Тр.закупа
Тр.платног
промета
Тр.осигурања

Комерцијала

63.672,00

Тр.репрезентације
Тр.основних
средстава
Тр. ауторских
хонорара
Тр.реклама и
оглашавања
Тр.здравствених

285.550,00

0,04%

3.717.764,25

3.717.764,25

0,58%

727.859,00

727.859,00

0,11%

125.676,00

125.676,00

0,02%

3.162.944,60

0,50%

3.586.944,07

0,56%

445.394.790,12

69,80%

3.101.844,60

услуга
Остали трошкови

УКУПНО:

285.550,00

61.100,00

3.586.944,07
428.914.018,12 16.480.772,00

Табела 2.6 Трошкови основних средстава и инвестиција
Вртићи
Трош.осн.средстава

Комерцијала

Укупно

%

28.111.923,87

28.111.923,87

4,41
%

УКУПНО: 28.111.923,87

0,00 28.111.923,87

4,41
%

и инвестиција

У претходним табелама дат је аналитички приказ трошкова по
радним јединицама. Аналитички приказ се састоји од директних и
индиректних трошкова, односно, трошкова код којих се из самог имена
види од којих се утрошака састоје и од оних који не могу да се вежу за
носиоце и који се састоје од различитих категорија утрошака што је
образложено у даљем тексту на страни 8 и 9.
У табели 2.1. приказани су трошкови материјала. У другом и трећем
ставу аналитички су приказани трошкови текућег одржавања и трошкови
настали у вези производа за одржавање хигијене. На име трошкова
текућег

одржавања

на

електричним

инсталацијама

у

објектима,

водоводним инсталацијама, инсталацијама централног грејања и сл. Под
трошковима текућег одржавања подразумева се и одржавање рачунарске

опреме, аутомобила, производне опреме у кухињи и сл.
Хигијенским производима и средствима за чишћење омогућавају се
нормални

хигијенски

услови

за

рад

и

под

овим

утрошцима

се

подразумевају различита средства за хигијену као што су судомил, сапун,
тоалет папир, средства за дезинфекцију и друга санитарна средства,
различите киселине, детерџенти, зогери, месарски папир за паковање и сл.
У табели 2.2. трошкови накнаде радницима – у првој ставци
приказани су расходи за службена путовања у износу од 1.193.968,86
динара. Под овим расходима се подразумевају сви утрошци који су настали
у вези са службеним путовањима, као што су: плаћене путарине, аутобуске
карте за превоз, трошкови смештаја и дневнице (највећи износ је исплаћен
за дневнице васпитача – зимовање Копаоник које су рефундиране од
Агенције Паноптикум), као и плаћене котизације за стручна усавршавања
и семинаре

и сл. У другој ставци ове табеле су исказани расходи

-

Републичке таксе и казне у износу од 273.739,74 динара које обухватају
плаћене судксе таксе приликом утуживања родитеља које смо касније
рефундирали од родитеља и исплаћених 170.000, динара запосленој
Верици Николић на име дуговања за уплаћена средства за набавку стана
из средстава солидарности 1999.године а по вансудском поравнању.
У табели 2.5. Остали трошкови – у ставу пет - трошкови осигурања у
износу од 5.617.346,00 динара подразумевају се трошкови везани за
осигурање радника, основних средстава, возила и деце. У тачки 7
Трошкови

основних

средстава

у

износу

од

3.717.764,25

динара

подразумева се амортизација основних средстава и ситног инвентара.
Износ од 727.859,00 динара изплаћен на име трошкова ауторских хонорара
садржи исплату ауторима аражмана за манифестације Златна Пчелица и
Маскенбал. Под трошковима реклама и оглашавања у износу од 125.676,00
динара исказани су трошкови за објављивање тендера у Народним
Новинама и Службеном гласнику, штампање разних брошура и сл.
Трошкови здравствених услуга исказани су у ставу

десет ове табеле и

обухватају извршене услуге дезинсекције, дезинфекције и дератизације од
стране овлашћених лица у објектима Установе, као и санитарни преглед
запослених радника. Под ставом једанајест остали трошкови у износу од

3.586.944,07 динара сврстани су трошкови на име израде акта о процени
ризика радних места специјализованом предузећу МД Пројект из Ниша у
износу од 542.800,00 динара, исплате Нифону на име физичко техничке
заштите објеката у износу од 1.100.000,00 и плаћање на име трошкова
превоза Нишекспресу за превоз деце на излете и сл.
У табели 2.6 Исказани су трошкови основних средстава и инвестиција
који обухватају а) следећа опрема: навка 3 доставна возила, намештај за
вртиће, усисивачи, ваљак за пеглање, дворишне справе, машине за прање
судова, универзална кухињска машина, заштитне маске за радијаторе,
медицинска опрема, месилица за тесто, пуромат, видео надзор, скела и
виљушкар и б) следеће инвестиције: израда осветљења спорстког вртића
Цврчак, израда крова и адаптација вртића Бубамара, замена котла у
кухињи, вртићу Лептирић, вртићу Црвенкапа и замена измењивача топлоте
у вртићу Бамби и остало трошкови дозвола и сл.

Ц) ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ
На основу сагледавања укупних прихода и укупних расхода исказан
је следећи финансијски резултат.

Табела 3.0- Приходи и расходи по готовинском принципу у дин.

Укупно
Приходи
Расходи
Дефицит:

Структура

прихода

635.314.450,88
638.089.233,90
-2.774.783,02

је

586.942.816,49

динара

од

вртића,

а

48.371.634,39 динара од комерцијале. Структура расхода је следећа:
589.852.905,90 се односи на вртиће, а расходи комерцијале износе
48.236.328,00 динара. У финансијском извештају за 2008.годину приказани
су приходи и расходи у делу редовне делатности и комерцијалног дела.
Примењујући обрачун на готовинској основи књижења прихода и
расхода /где све уплате на текућем рачуну представљају - приход, а све

исплате са текућег рачуна - расход, као и обрачун годишње амортизације/,
исказујемо за 2008.годину дефицит у износу од: 2.774.783,02 динара.
Наменска средства на буџетском рачуну су у потпуности утрошена на дан
31.12.2008.године.
Саставио:
Референ за цене
са планом и анализом
Гордана Стевчић

Референт плана и анализе
Мартиновић Ненад

Помоћник директора
за екон.финан.послове
Братислав Илић

......................................

.............................

...........................

м.п.

в.д. директора
Зоран Јонић
..............................................

