
           На основу  члана 56. Статута  Града  Ниша  (''Службени  лист Града  Ниша' ',
број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града  Ниша (“Службени
лист  Града  Ниша”  број  1/2013) и  члана  12.  Правилника  о  поступку припреме,
израде и доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008)

Градско веће Града Ниша, на седници од 07.04.2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању Установе
Дечији центар Ниш за 2013. годину.

II Предлог  решења  о  усвајању  Извештаја  о  пословању  Установе  Дечији
центар  Ниш  за  2013. годину  доставља  се  председнику  Скупштине  Града  Ниша
ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града. 

III  За  представника  предлагача  по  овом  предлогу  на  седници  Скупштине
Града  Ниша,  одређује  се  Јелица  Велаја,  по  овлашћењу  начелник  Управе  за
образовање и Александра Давинић, директор Установе Дечији центар Ниш.

Број: 483-13/2014-03
У Нишу,  07.04.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Љубивоје  Славковић, дипл. правник



На основу члана 16 и 37 Статута Града Ниша, ("Службени лист Града
Ниша", број 88/08) 

Скупштина  Града  Ниша  на  седници   одржаној   __________  2014.
године донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I УСВАЈА СЕ Извештај  о пословању Установе  Дечији центар Ниш
за  2013.  годину  број  233  од  24.03.2014.  године,  који    је  усвојио Управни
одбор Установе  Одлуком брoj 11/07 на седници одржаној  дана  24.03.2014.
године.

 II Решење  доставити  Установи  Дечији  центар Ниш,  Управи  за
образовање и Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и
јавне набавке.

Број:
У Нишу, 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

           Председник

                    Проф. др Миле Илић



О б р а з л о ж е њ е

 Управни  одбор  Установе  Дечији  центар  Ниш  на  седници  одржаној
дана 24.03.2014. године Oдлуком број 11/07 усвојио је Извештај о пословању
Установе Дечији центар Ниш за 2013. годину број  233 од 24.03.2014. године
и доставио га оснивачу.

Извештај  садржи  податке  о  оснивању  Установе,  делатности,  раду
секција  (12  секција:  музичка  секција  –  соло  певање,  гитара,  клавир,
хармоника,  синтисајзер,  рок  гитара,  солфеђо;  школа  страних  језика  –
енглески,  француски и немачки;  ликовна радионица;  моделарство;  дечије и
омладинско позориште;  шаховска  секција;  ритмичко  спортска  гимнастика;
литерарни клуб „Душко Радовић“;  играоница  у  оквиру  које раде  спортска,
музичка,  класична,  ликовна,  енглеско забавиште  и  рачунарска  играоница;
рачунарска секција; психолошко саветовалиште и спортска секција), податке
о програмима и манифестацијама који су приказани по месецима у којима су
одржани. 

Извештај о пословању садржи и финансијски извештај за 2013. годину.
 Пословање Установе  у 2013.  години  одвијало се  према програму

рада за 2013. годину. 
Имајући у виду  да је  Извештај  о пословању Установе Дечији центар

Ниш  за  2013.  годину   сачињен  у  складу  са законом  и  прописима  Града и
циљевима  оснивања  Установе,  предлаже  се  доношење  Решења  као  у
диспозитиву.

                       

По овлашћењу- начелник
         Управе за образовање

                                                      
  Јелица Велаја





ИЗВЕШТАЈ  

О  ПОСЛОВАЊУ  УСТАНОВЕ

ДЕЧИЈИ  ЦЕНТАР

ЗА 2013. ГОДИНУ

                           Ниш, март 2014. године



1. Оснивање Установе 

На основу члана 4. Закона о јавним службама (Службени гласник РС број 42/91 и

71/94) и члана 37.  Статута  Града Ниша  (  Службени  лист Града Ниша  број  88/2008)

Скупштина Града Ниша на седници од 15.12. 2009 године донела је одлуку о изменама

и  допунама  Одлуке о оснивању по  којој  се назив  Установе  мења  и  гласи Установа

Дечији центар Ниш,(Сл. Лист Града Ниша број 94/2010).

Седиште Установе је у Нишу ул. IX. Бригаде број 10.

2. Делатност Установе Дечији центар Ниш

Основна делатност Установе је остало образовање (8559).

Своје  програмске  активности  Установа  остварује  кроз  различите  облике

окупљања деце и омладине,  као и организацијом  манифестација,  концерата,  трибина,

такмичења, сусрета, саветовања и тако даље.

Делатност Установе Дечији центар одвија се на следећим локацијама: 

- простор у Чаиру ул. IX. Бригаде број 10

- простор на Булевару Немањића бр. 85 

- у ОШ.  ''Др Зоран Ђинђић'' у Брзом Броду

- у ОШ.  ''Краљ Петар Први'' у Паси Пољани

- у ОШ ''Чегар'' у Нишу

Оснивач  Скупштина  Града  Ниша  именује  директора  Установе,  Управни  и

Надзорни одбор.



У Установи је запослено 53 радника. Квалификациона структура је следећа:

  I и II  степен   -3 запослена 

    III   степен    -1 запослен

    IV   степен  -17 запослених

     VI  степен   - 5 запослених

   VII  степен   - 27 запослених

Постављено лице – директор Установе не финансира се из буџета.

3. Рад секција Установе Дечији центар Ниш

Дечији  центар  Ниш  има за циљ осмишљавање слободног  времена деце и омладине

(од 3 до 19 год.)  кроз  културно-забавне,  васпитно-образовне и  спортско рекреативне

активности.  Наш  основни  програмски  курс  је  окупљање,  васпитање  и  образовање

младих у њиховом  слободном  времену, уз програме и методе рада, који  су, пре свега,

забавни и осмишљени тако да подстичу машту, креативност и стваралачку енергију.

У оквиру Дечијег центра радиле су  следеће секције:

-  Музичка: соло  певање,  гитара,  клавир,  хармоника,  синтисајзер,  рок-гитара,

солфеђо. Настава клавира, хармонике и гитаре одвија се по програмима Ниже музичке

школе,  а полазницима  ових секција омогућено је полагање  испита  у Нижој  музичкој

школи. 



      Ова секција  база  је  организације  фестивала ''Мајска песма'' који  је  ове године

одржан по 39 пут.  Дечији центар био је носилац комплетне организације и Уметнички

директор.  Фестивал  је  снимљен  у просторијама   Дечијег  центра,  који  је  урадио  и

продукцију, а издат је и компакт-диск. 

-  Школа страних језика: енглески, француски и немачки:  Школа страних језика

стандардно  низ  година  има  завидан  број  полазника.  Значајно  је  напоменути  да

сарадници за страни језик своја знања и умећа користе и у играоницама Дечијег  центра

Ниш, осмишљавајући програмске садржаје рада играоница.

-  Ликовна  радионица: Ликовна  радионица  има  један  број  полазника  у

континуитету  већи број година.  Редовно се чланови ликовне секције јављају на домаће

и међународне конкурсе који су везани за ликовно стваралаштво. 

У  току године полазници  ове секције  реализују већи број изложби, а ангажовани

су и на изради сценографија за потребе програма Дечијег центра.

- Моделарство:  У оквиру моделарске секције се, поред стандардних материјала

користи  и  ТЕИФОК   програм,  који  омогућава  креативно  изражавање  уз   потпуно

еколошки природне материјале.  У протеклој години део програма моделарске секције

почео  је  да  се примењује  и  у  оквиру  играоница,  са циљем  да се развију  мануелне

способности и креативност најмлађих. 



-  Дечје  и омладинско позориште:   Дечије  позориште  у свом  саставу има  две

групе  полазника.  Једна  је  основношколског  узраста,   а  у другој  групи  су  ученици

средњих школа нашег Града.

Чланови ове секције били су учесници бројних програма и манифестација.

-  Шах:  У оквиру ове секције  организован је велики број турнира,  на којима су

полазници освојили бројна признања. Шаховска секција у Дечијем  центру  постоји  већ

53 године и домаћин је Божићног  шаховског турнира, који већ 18 година сваког петог

јануара окупи стотинак  младих шахиста из  целе Србије.  Ова секција  остварује тесну

сарадњу са Градским шаховским савезом.

- Ритмичко спортска гимнастика:

 Поред развијања  слуха и ритма и грациозности  и лепоте покрета,  ради се и на

превенцији  развојних проблема код деце.

-  Литерарни клуб ''Душко Радовић'': Ова секција је током  2013 године окупљала

ученике  основних школа са градског  и сеоског  подручја  кроз  програме под називом

''Сусретања''. 



- Играоница: Ово су предшколски програми за децу од 3 до 6 година. Организују

се у различитим  терминима и трајању,  прилагођавајући се на тај  начин потребама деце

и  захтевима  родитеља.  У  оквиру  играоница  раде:  спортска,  музичка,  класична,

ликовна, енглеско забавиште и рачунарска играоница.  Велико интересовање и ширење

града  наметнуло  је  потребу  за додатним  локацијама,  тако  да наше  играонице  раде у

Чаиру,  на  Булевару  Немањића  ,  Брзом  Броду,  у  Паси  Пољани  и  уОШ ''Чегар''  (ГО

Пантелеј)

Да се са децом  овог  узраста  у нашој  Установи  заиста  ради  на  посебан начин

показује  и  све чешће  упућивање  малишана  са одређеним  проблемима  у развоју  од

стране  стручних  служби  Дома Здравља и  Завода  за ментално  здравље.  Задовољство

нам  је  што  велики  део  ових  проблема  успешно,  наравно  у сарадњи  с  родитељима,

превазилазимо. 

-  Рачунарска  секција:  Кроз  ову  школу  деца  су упознала  основне  појмове  и

принципе  рада  рачунара,  на  начин  прилагођен  њиховом  узрасту.  Набавка  нових  и

модерних  средстава  за рад  основни  је  предуслов  за  нормално  функционисање  ове

секције.

-  Психолошко  саветовалиште:   У  оквиру  саветовалишта  радило  се  на

превазилажењу потешкоћа пре  свега у социјализацији  деце,  као  и  на  успостављању

ближе сарадње са родитељима.

-Спортска  секција:  препознавши  потребу  за  укључењем  деце  оба   пола  у

различите  видове  спортских   активности  (обзиром  да  за  девојчице  већ  постоји

ритмика), Дечији центар је септембра 2013 године оформио Спортку секцију,  са идејом

да деца развију различите физичке способности,  упознају основе одеђених спортова и,

уколиоко  за  то  имају  жељу  и  потенцијал,  касније  буду  усмерена  ка  спортским

клубовима. На почетку свог рада ова секција је имала сарадњу и помоћ теквондо клуба

''Наисус '' Ниш.  



4. Програми и манифестације

У 2013.години Дечији центар је одржао следеће програме:

Ј А Н У А Р

 Божићни шаховски турнир

 Програм за време зимског распуста ”Зимске чаролије”:

Бесплатне радионице:   Кућица за промрзлу птицу

Зачарани замак – Константинова тврђава

Северни пол и најчудесније пахуљице

Моја најдража лутка

Диносауруси – Земља пре времена

 Обележавање Св.Саве

Ф Е Б Р У А Р

 Концерт полазника музичких секција

 Јавни час секције за ритмичку гимнастику

 Учешће на округлом столу ''Музичко културно стваралаштво''

 Св.Симеон Мироточиви – Дан Установе

 Зимски маратон (суорганизација)



М А Р Т

 Програми играоница поводом 8. Марта

 Дан пролећа

 Програм под покровитељством  конзулата Републике Бугарске

А П Р И Л

 Априлијада (заједнички програм полазника секција Дечијег  центра

 Програм поводом Светског дана књиге

 Концерт музичких секција

 Ускршње чаролије

М А Ј

 Дани пчеларства -  Нишка Бања

 Отварање изложбе ''Мурали – будућност у боји''

 Ноћ музеја у Дечијем  центру

 39.  Фестивал композиција  за децу  ” Мајска песма” Овогодишња Мајска песма

била је посвећена обележавању 1700 година од доношења Миланског едикта.Као

пратећа манифестација расписан је конкурс за ученике Основних школа на тему

''Цар Константин као дечак''.

 Програм ученика ОШ ''Вожд Карађорђе''

 Изложба ''Цар Константин као дечак''



Ј У Н

 Музичко сценски програм играонице ''Бајка''

 Музичко сценски програм играонице ''Маштарије ''

 Програм Омладинског драмског позоришта

 Представа ''Зона Замфирова'' (драмска секција  Дечијег  центра,деца  ОШ ''Ратко

Вукићевић'' и деца Основне школе из Горњег Бријања

 Музичко сценски програм ''Сунцокрети''

 Јавни час секције за ритмичку гимнастику

 Програм полазника енглеског забавишта ''SUNSHINE'' Дечијег центра

 Гостовање деце  ''OXFORD CENTRA''

 Светски Дан музике (концерт Дечијег центра,  ученика нишких    

         основних школа и хора Вилењаци

Ј У Л – А В Г У С Т 

 Током ова два месеца сваке вечери током радне недеље испред 

Дечијег  центра  одвијају  се  програми  различитог  садржаја: музички,  ликовни,

такмичења,спортски... Циљ  ових  програма је  да током  летњег  распуста забаве децу,

омогуће им  да се друже, креативно  изразе и  на  квалитетан  начин  проведу слободно

време. Награде за учеснике обезбеђују се уз помоћ донатора.  У току два месеца одржи

се просечно око 35 дана програма.

 13.08.2013 год.  У  оквиру летњег  програма одржан је програм  под називом

''Покрени се за будућност'',  по истоименом  пројекту  студената  Факултета

Уметности  у Нишу  који  су, уз  подршку нишке Арт фондације  осликали

спољашност (зграду) Дечијег центра



 Током летњег  распуста у Дечијем  центру је радила школа рок

 гитаре, игаонице за децу од 3 до 6 година, као и ликовна радионица намењена и деци и

одраслима, у оквиру које су радили следеће технике: витраж, пачворк, мозаик, цртање,

сликање и израда накита,  декупаж ....

С Е П Т Е М Б А Р

 Изложба ЛЕГО

 Светски дан без саобраћаја

 Трка за срећније детињство (у сарадњи са Црвеним  Крстом)

О К Т О Б А Р

Дечија недеља 

 Концерт у Геронтолошком центру у Нишу

 Посета  најмлађих полазника Дечијег  центра  Народном  позотишту  и упознавање

са радом те културне институције

 ''Опланети  се'' – радионица за рециклажу у сарадњи са ЈКП ''Медијана''

 Музички програм  на дар деци из Дома ''Душко Радовић'' и Установе ''Мара''

Н О В Е М Б А Р

 Најлепше жељице – ''Соко Штарк'' у Дечијем центру

 Маскембал поводом Светског дана детета  



Д Е Ц Е М Б А Р

 Кадетско првенство Ниша у шаху (у сарадњи са Шаховцким савезом)

 Од  20.12.  до 30.12.2013 год.  Новогодишња  представа  ''Друга страна  Месеца''.
Представу  су  извели  запослени  из  Установе  Дечији  центар  и,  поред  оних
комерцијалних,  играли  су и  за децу  из  Дома  ''Душко Радовић'',  из  Установе
''Мара'' као и за децу из хранитељских породица.

Поред наведених програма Дечији центар  је имао бројне наступе у медијима, а такође
је  пружао  помоћ  у  организацији  програма  које  су  организовале  различите  школе,
установе  и друге институције  које се баве образовањем и културом.



5.  Финансијски извештај за 2013. годину

                   у ооо дин.

ПРИХОДИ  И  ПРИМАЊА

Укупно

              
               42.602.

Буџет

        
            36.794.

Остали
извори

средстава
             
            5.808.

Приходи од продаје добара и
услуга                  3.839.            -              3.839.

Текући добровољни трансвери
од  физичких и правних лица                    241.            -                 241.
Меморандумске ставке за
рефинансирање расхода                    966.            -                 966.

Приходи од буџета               36.794.             36.794            -
Примања од прод. робе за даљу

продају                     762.            -                 762.

Укупни приходи и примања Установе у 2013. години износио је 42.602.000 динара.
Град  Ниш  је  учествовао  у  износу  од  36.794.000 динара,  а  Установа  у  износу  од
5.808.000 динара.

           



       
                                                                                                                    у ооо дин.

РАСХОДИ  И  ИЗДАЦИ

      Укупно

            
           

Буџет Остали извори
средстава

Плате              29.440.           27.275.                      2.165.

Доприноси П И О                3.267.             3.000.                        267.

Доприноси за здравствено 
осигурање

               1.826.             1.678.                        148.

Доприноси за незапослене                  223.                204.                          19.

Накнаде у натури                  354.                105.                        249.

Исплата  накнаде за време 
одсуства с посла на тер. фонд.

                 874.
          -

                      874.

Отпремнине и помоћи                  218.                 195.                          23.

Трошкови платног  промета                   227.                 174.                          53.

Енергетске услуге                1.165.              1.165.               -

Комуналне услуге                     27.                   12.                          15.

Услуге комуникације                   328.                 154.                         174.

Трошкови осигурања                     13.                   13.                -

Закуп имовине и опреме             -             -                -

Трошкови службених 
путовања у земљи             -             -                -           
Трошкови путовања у оквиру 
редовног рада

                    26.
            -

                          26.

Остали трошкови транспорта            -             -                 -

Компјутерске услуге                   213.             -                         213.



Услуге образовања и 
усавршавања запослених

 -
           -      ‐

Услуге информисања                    39.            -                           39.

Стручне услуге                  470.            -                         470.

Услуге за домаћинство и 
угоститељство

                   79.            -                           79.

Репрезентација                    17.            -                           17.

Остале опште услуге                      9.            -                             9.

Остале специјал. услуге                   797.                 660.                         137.

Текуће поравке и одржавање 
опреме

                    29.
            -

                          29.

Административни материјал                     27.                   18.                             9.

Материјал за образовање и 
усавршавање запослених

                    51.                   16.                           35.

Материјал  за 
образовање,културу и спорт

                    91.                   33.                           58.

Материјал за одржавање 
хигијене и угоститељство

                    77.                   59.                           18.

Материјал за посебне намене                     38.            -                          38.

Отплата камате ост. домаћ. кр.                       3.
           -

                           3.

Обавезне таксе                     20.           -                           20.

Новчане казне и пенали по 
решењу суда

               1.889.               1889.
               -

Административна опрема                     91.                  91.         
               -

Опрема за образовање, науку, 
културу и спорт

                  110.                  53.                           57.

Залихе робе за даљу продају                   564.              -                         564.



Одлуком о буџету Града Ниша за 2013. годину, планирано је да Дечији

центар Ниш  из средстава буџета  Града Ниша буде финансиран са *42.122.000 динара и

то:

               ОПИС                              ПЛАНИРАНО                ОСТВАРЕНО                               %

1.Плате  и додаци запослених         27.275.000              27.275.000                           100% 

1а.  Плате  по судским решењима        -                               -                                       -

2. Соц. допр. на терет послод.          4.883.000                 4.883.000                          100%

3. Накнаде у натури                           1.500.000                   105.000                              7%

4. Соц. давања запосл.                          264.000                   195.000                             74%

5. Стални трошкови                           3.688.000                1.518.000                             41%

6. Специјал. услуге                               660.000                   660.000                            100%

7. Текуће попр. и одрж.                        452.000                          -                                    0%

8.  Материјал                                          500.000                   126.000                             25%

9.  Порези, об. таксе и казне                 100.000                          -                                    0%

10. Нов. казне и пен.  по реш. суда    2.300.000                2.269.000                              99%

11. Машине и опрема                            500.000                   144.000                              29%

                                               _____________        ___________

                                                   42.122.000                37.175.000   

Од планираних *42.122.000 динара , остварено је  свега *37.175.000 динара.

разлика *4.947.000 динара.

Истичемо, да је у току 2013 године  Град Ниш  пренoсио средства Установи на основу

наших Захтева за пренос, али средства  нису у датом  времену могла бити  искоришћена

за  намене  за  које  су  пренета,  односно  уплаћена,  због  блокада  пословних  рачуна

Установе  по  извршним  пресудама од стране  радника  Установе „Дивљана“ а  што  је

додатно отежавало рад Установе.



Такође  напомињемо,  да  смо  у  току  године  добијали  опомене  пред  утужење  за

неизмирене обавезе од стране предузећа пружаоца услуга и да смо иста прослеђивали

надлежним  управама уз образложење.

Дуговања према предузећима - пружаоцима  услуга за  2013 годину  закључно 

с децембром  2013 год.  исказана  су  табеларно на  крају извештаја  на  основу 

Захтева за пренос средстава, који су уредно достављани надлежним   Управама,

а још  увек нису реализовани.

            

Следећи износи средстава су уплаћени и њихова намена:

-за трошкове комуникације            -421411-..........................153.846,73 дин.

-за трошкове осигурања имовине  -421511-..........................  12.768,00 дин.

-за специјализоване услуге             -424911-..........................660.000,00 дин.

-за трошкове админ.канц.материј.  -426111-..........................  17.694,09 дин.

-за трошкове стручне литературе  -426311-..........................   16.500,00 дин.

-за трошкове матер. за образ.,култ.-426611-..........................  33.415,66 дин.

-за трошкове матер.за хигијену      -426819-..........................  58.533,60 дин.

-за трошкове администр.опреме     -512221-..........................  90.940,32 дин.

-за трошкове опреме за образ.        -512611-..........................   53.000,00 дин.

-за трошкове казне по суд.реш.      -483111-........................2.269.248,74 дин.

__________________

                                                                               СВЕГА:     3.365.947,14 дин   

За  трошкове електричне  енергије  -  дуг   у износу од 382.040,98 динара  за период од

12.2012 до 07.2013 год.  Град Ниш  је закључио споразум  са ЕД  –Југоисток  д.о.о. Ниш

за  нaведени дуг и исти биће измирен по већ утврђеној динамици плаћања.



 

Захтеви за пренос средстава – ел .енергија  / 421211 –  ЕПС СНАДБЕВАЊЕ

месец  година квартал назив позиције сврха плаћања   
конто

износ захтева

7.2013 3 ст.трошкови ел.енергија 
-421211

 24.176,93

8/9 2013 4 ст.трошкови ел.енергија 
-421211

  53.283,90

  -19.107,57

  -482,91

-1.290,44

-30.087,52

-618,52

-1.696,94

10.2013 4 ст.трошкови  ел.енергија 
-421211

117.115,52

-114.442,12

-722,63

-1.950,77

11.2013 4 ст.трошкови  ел.енергија 
-421211

39.223,30

        -36.580,24

             -756,09

          -1.886,97

12.2013 4 ст.трошкови  ел.енергија 
-421211

45.177,14

        -43.377,62

            - 767,21

          -1.032,31

УКУПНО 278.976,79

Напомена За трошкове електричне енергије дуг  у износу од 382.040,98 динара за период од                          
12.2012 до 07 2013 год.  Град Ниш је закључио споразум  са ЕД –Југоисток д.о.о. Ниш за горе наведени дуг и 
исти ће измирити по већ утврђеној динамици плаћања.



Захтеви за пренос средстава – централно грејање  /421225- Градска Топлана

месец

година

квартал назив позиције

сврха плаћања
конто

износ захтева

05.2013 3 стални 
трошкови

централно 
грејање  

102.262,35

      -97.359,53

      -  4.902,82

06.2013 3 стални 
трошкови

централно 
грејање  

102.262,35

     -97.359,53

       -4.902,82

07.2013

30.06.2013

3

зат.камата

стални 
трошкови

каматни лист

централно 
грејање  

128.335,82

    -101.746,60

       - 5.120,53

     21.468,69

  

08.2013

09.2013

4 стални 
трошкови

централно 
грејање  

213.360,49

     -101.746,60

-5.120,53

-101.746,60

-4.746,76

10.2013 4 стални 
трошкови

централно 
грејање  

104.593,17

-99.846,41

-4.746,76

11.2013 4 стални 
трошкови

централно 
грејање  

101.865,66

-97.373,85



-4.491,81

12.2013 4 стални 
трошкови

централно 
грејање  

104.718,43

-100.309,25

-4.409,18

укупно 857.398,27

Захтеви за пренос средстава – допр.за коришћ.грађ.земљ. /421391 – ЈКП O.Н

месец

година квартал назив позиције

сврха плаћања
конто

износ захтева

12.2012 1 ст.трошкови доп.за 
кор.гр.земљ.-
421391 1.018,00

01.2013 2 ст.трошкови доп.за 
кор.гр.земљ.-
421391 1.021,00

02.2013 2 ст.трошкови доп.за 
кор.гр.земљ.-
421391 1.028,00

03.2013 2 ст.трошкови доп.за 
кор.гр.земљ.-
421391 1.067,00

04.2013 2 ст.трошкови доп.за 
кор.гр.земљ.-
421391 1.093,00

05.2013 3 ст.трошкови доп.за 
кор.гр.земљ.-
421391 1.106,00

06.2013 3 ст.трошкови доп.за 
кор.гр.земљ.-
421391 1.122,00

07.2013 3 ст.трошкови доп.за 
кор.гр.земљ.-

1.133,00



08.2013 4 ст.трошкови доп.за 
кор.гр.земљ.-
421391 1.154,00

09.2013 4 ст.трошкови доп.за 
кор.гр.земљ.-
421391 1.170,00

10.2013 4 ст.трошкови доп.за 
кор.гр.земљ.-
421391 1.180,00

11.2013 4 ст.трошкови доп.за 
кор.гр.земљ.-
421391 1.199,00

12.2013 4 ст.трошкови доп.за 
кор.гр.земљ.-
421391 1.201,00

укупно 14.492,00

Захтеви за пренос средстава – одвоз отпада /421324– ЈКП Медиана



месец

година

квартал назив позиције сврха плаћања
конто

износ захтева

12.2012

1 ст.трошкови одвоз отпада 5.000,55

01.2013

2 ст.трошкови одвоз отпада 5.000,55

02.2013

2 ст.трошкови одвоз отпада 5.000,55

03.2013

2 ст.трошкови одвоз отпада 5.000,55

04.2013

2 ст.трошкови одвоз отпада 5.173,73

05.2013

3 ст.трошкови одвоз отпада 5.173,73

06.2013

3 ст.трошкови одвоз отпада 5.173,73

07.2013

3 ст.трошкови одвоз отпада 5.447,93

08.2013

4 ст.трошкови одвоз отпада 5.447,93

09.2013

4 ст.трошкови одвоз отпада 5.447,93

10.2013

4 ст.трошкови одвоз отпада 5.447,93

11.2013 4

ст.трошкови одвоз отпада 5.447,93

12.2013 4

ст.трошкови одвоз отпада 5.447,93



укупно 68.210,97

Захтеви за пренос средстава – накнаде у натури  /413151- превоз на посао и са посла - маркице

месец

година

квартал назив позиције

сврха плаћања
конто

износ захтева

08.2012 2-пон.захтеви накнаде  у 
натури

413151 30.120,00

09.2012 2-пон.захтеви накнаде  у 
натури

413151 79.780,00

10.2012 2-пон.захтеви накнаде  у 
натури

413151 88.780,00

11.2012 2-пон.захтеви накнаде  у 
натури

413151 47.320,00

11.2012 3-пон.захтеви накнаде  у 
натури

413151 43.855,00

12.2012 3-пон.захтеви накнаде  у 
натури

413151 86.385,00

01.2013 3-пон.захтеви накнаде  у 
натури

413151 90.580,00

02.2013 3-пон.захтеви накнаде  у 
натури

413151 25.180,00

02.2013 4-пон.захтеви накнаде  у 
натури

413151 66.590,00

03.2013 4-пон.захтеви накнаде  у 
натури

413151 91.770,00

03.2013 4-пон.захтеви накнаде  у 
натури

413151   1.800,00

04.2013 4-пон.захтеви накнаде  у 
натури

413151 89.375,00



05.2013 4-пон.захтеви накнаде  у 
натури

413151 89.375,00

06.2013 4-пон.захтеви накнаде  у 
натури

413151 85.775,00

07.2013 4-пон.захтеви накнаде  у 
натури

413151 40.790,00

08.2013 4-пон.захтеви накнаде  у 
натури

413151 64.190,00

08.2013 4-пон.захтеви накнаде  у 
натури

413151   5.200,00

08.2013 4-пон.захтеви накнаде  у 
натури

413151      900,00

09.2013 4-пон.захтеви накнаде  у 
натури

413151 86.370,00

Захтеви за пренос средстава – накнаде у натури  /413151- превоз на посао и са посла – маркице

месец

година

квартал назив позиције

сврха плаћања
конто

износ захтева

09.2013 4-пон.захтеви накнаде  у 413151   3.600,00



натури

10.2013 4-пон.захтеви накнаде  у 
натури

413151 90.580,00

11.2013 4- део накнаде  у 
натури

413151 66.685,00

11.2013 део због квоте накнаде  у 
натури

413151 28.685,00

12.2013 4 накнаде  у 
натури

413151 93.570,00

укупно 1.397.255,00

Захтеви за пренос средстава – оосигурање имовине  /421511- осигурање имовине ДДОР

месец

година

квартал назив позиције

сврха плаћања
конто

износ захтева

02.2013 2 ст.трошкови осигурање 
имовине

 4.256,00

03.2013 2 ст.трошкови осигурање 
имовине

 4.256,00

01.01.-30.06 ЗАТ .КАМАТА ст.трошкови осигурање 
имовине

 1.731,00

укупно 10.243,00

Захтеви за пренос средстава – текуће поправке   /425226- биротехн.опрема

                                                                                        425225-админ.опрема

месец

година

квартал назив позиције сврха плаћања   
конто

износ захтева

01.2013 1 тек.попр.и 
одржавање

425226  6.590,00

02.2013 1 тек.попр.и 
одржавање

425225  1.900,00



01.2013 2 тек.попр.и 
одржавање

425222  3.492,00

01.2013 2 тек.попр.и 
одржавање

425117 31.200,00

укупно 43.182,00

Захтеви за пренос средстава – материјал  /426611- материјал за образовање

месец

година

квартал назив позиције

сврха плаћања
конто

износ захтева

11.2012 1 материјал 426611  2.838,00

02.2013 1 материјал 426611  8.490,00

02.2013 1 материјал 426611     784,00

02.2013 1 материјал 426611     480,00

укупно 12.592,00

Захтеви за пренос средстава – материјал  /426111- канцеларијски  материјал 

месец

година

квартал назив позиције

сврха плаћања
конто

износ захтева

11.2012 1 материјал 426111 2.100,00

11.2012 1 материјал 426111    590,00



01.2013 1 материјал 426111 5.385,00

01.2013 1 материјал 426111 3.585,00

01.2013 1 материјал 426111 1.253,00

01.2013 1 материјал 426111 1.900,00

02.2013 1 материјал 426111    690,00

02.2013 1 материјал 426111 2.800,00

укупно 18.303,00

Захтеви за пренос средстава – материјал  /426819- остали матер.за одрж.хигијене

месец

година

квартал назив позиције

сврха плаћања
конто

износ захтева

12.2012 1 материјал 426819  9.192,00

02.2013 2 материјал 426819  4.500,00

укупно 13.692,00

Захтеви за пренос средстава – материјал  /426311- стручна литер.за ред.потребе запослених

месец

година

квартал назив позиције

сврха плаћања
конто

износ захтева

02.2013 1 материјал 426311   5.400,00

02.2013 1 материјал 426311 11.880,00



02.2013 2 материјал 426311 11.880,00

01.2013 2 материјал 426311 16.500,00

04.2013 2 материјал 426311 16.500,00

укупно 62.160,00

Захтеви за пренос средстава – /телефон 421411-/интернет 421412 /–Телеком

месец

година квартал назив позиције сврха плаћања
конто

износ захтева

11.2013 4 ст.трошкови 421411 6.382,88

11.2013 4 ст.трошкови 421411    940,52

11.2013. 4 ст.трошкови 421412 3.062,26

12.2013 4 ст.трошкови 421411 6.109,53

12.2013. 4 ст.трошкови 421411 1.107,90

12.2013 4 ст.трошкови 421412 3.068,35

укупно 20.671,44

Захтеви за пренос средстава – ел .енергија  ........................................278.976,79

Захтеви за пренос средстава – централно грејање ........................... 857.398,27

Захтеви за пренос средстава – допр.за коришћ.грађ.земљ................14.492,00

Захтеви за пренос средстава – одвоз отпада.........................................68.210,97

Захтеви за пренос средстава – накнаде у натури  .........................1.397.255,00

Захтеви за пренос средстава – оосигурање имовине .......................  10.243,00

Захтеви за пренос средстава – текуће поправке ................................43.182,00

Захтеви за пренос средстава – материјал  ...........................................12.592,00

Захтеви за пренос средстава – материјал ............................................18.303,00



Захтеви за пренос средстава – материјал ............................................ 13.692,00

Захтеви за пренос средстава – материјал  ............................................62.160,00

Захтеви за пренос средстава – /телефон- интернет.............................20.671,44

                                                                                                             ________________

                                   УКУПНО                                                            2.797.176,47

                                                                                                                                  

Укупна средства из осталих извора и примања Установе у 2013.години су остварени у

износу од 5.808.000 динара и то :

- Приходи од накнаде за извршене услуге  ................... 3.839.000 дин.

- Приходи од донација  ....................................................... 241.000 дин.

- Остали извори средстава- приходи  ..............................1.728.000 дин.    

         

Крајем 2003 године  ступила  је  на снагу Уредба о буџетском рачуноводству,

којом  је  као  основа  за  вођење  буџетског  рачуноводства уведена  готовинска

основа ,  што  значи да  се  трансакције  и остале  промене  евидентирају  када  се

средства приме односно плате. 



Овај финансијски извештај урађен је на  готовинској основи,  тако да садржи

само наплаћене текуће приходе  односно исплаћене  текуће  расходе.

        ПОМОЋНИК  ДИРЕКТОРА                       ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ
               ЗА ФИНАН. И  ЕК. ПОСЛОВЕ      

       __________________________                    _______________________

                     Јасна Мишић                                       Александра Давинић
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