
         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 30.03.2015.  године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује  се Предлог  решења  о  усвајању  Финансијског  извештаја  о
пословању  Предшколске  установе  „Пчелица“  Ниш  за  период  01.01.2014.-
31.12.2014. године.

II Предлог  решења  о  усвајању  Финансијског  извештаја  о  пословању
Предшколске  установе „Пчелица“  Ниш за период 01.01.2014.-31.12.2014.  године
доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред
седнице Скупштине Града. 

III За  представникe  предлагача  по  овом предлогу  на  седници  Скупштине
Града Ниша, одређују се Јелица Велаја, начелница Управе за образовање и др
Зоран Јонић, директор Предшколске установе „Пчелица“ Ниш.

Број: 427-7/2015-03
У Нишу,  30.03.2015.  године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Љубивоје Славковић, дипл. правник



На основу члана 37. Статута Града Ниша, ("Службени лист Града Ниша",
број 88/2008) 

Скупштина  Града  Ниша на  седници  одржаној   __________  2015.  године
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I УСВАЈА  СЕ Финансијски  извештај  о  пословању  Предшколске
установе  „Пчелица“  Ниш  за  период  1.1.2014.-31.12.2014.  године  број  1046  од
23.02.2015. године, који је усвојио Управни одбор Установе Одлуком број 1096 од
25.02.2015. године.

 II Решење доставити Предшколској установи "Пчелица" 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

Правни основ за доношење овог решења садржан је у   члану 37. Статута
Града Ниша, ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008).

 Управни одбор Предшколске установе "Пчелица" Ниш на седници одржаној
дана  25.02.2015.  године  Одлуком  број  1096  усвојио  је  Финансијски  извештај  о
пословању Предшколске установе „Пчелица“ Ниш за период 1.1.2014.-31.12.2014.
године број 1046 од 23.02.2014. године.   

Установа подноси извештај о раду и реализацији програма рада за радну
годину, а финансијски извештај за буџетску, односно календарску  годину.

У  Установи  се  у  складу  са  Законом  о  основама  система  образовања  и
васпитања  и  Законом  о  предшколском  васпитању  и  образовању  обавља
делатност – васпитање и образовање деце предшколског узраста, организовање
дневног  боравка  деце  и  исхране,  неге,  превентивне  здравствене   и  социјалне
заштите.  У  Установи  се  обављају  и  друге  делатности  у  складу  са  Статутом
Установе.

Установа је у 2014. години основну делатност  обављала у 23 обданишта.
Целодневним  боравком  је  било  обухваћено  5559. деце,  а припремним
предшколским програмом  у  полудневном  трајању,  било  је  обухваћено  још 697.
деце. У пет болничких група до 01.09.2014. године било је смештено  75. деце, а од
01.09.2014.г. у четири болничке групе било је смештено  60. деце.

Поред припреме оброка за децу смештену у обдаништима, припремали су
се  и  оброци  за  децу  смештену  у  приватним  вртићима,  продуженом  боравку  у
основним школама и бесплатне ужине за ученике основних школа. 

Предшколска  установа  „Пчелица“  је  у  2014.  години  остварила  укупне
приходе  у  износу  од  900.949.075,40  динара. Структуру  укупних  прихода  чине
приходи из буџета, други приходи, приходи меморандумских ставки за рефундацију
расхода и примања од нефинансијске имовине.

Приходи  из  буџет  чине  приходи  из  буџета  Града  Ниша  у  износу  од
561.658.585,81  динар и  приходи из  Републике  50.131.243,00  динара,што укупно
износи  611.789.828,81  динар  и  ови  приходи  имају  највеће  учешће  у  укупним
приходима са 67,91%.

Други приходи су приходи од корисника -  родитеља, приходи од ужина и
продуженог  боравка,  приходи  од  продаје  карата  за  „Златну  пчелицу“  и
„Маскембал“, приходи од тендерске документације и вандредни приходи и  износе
укупно  233.139.287,35  динара  или  25,90% укупних  прихода.Приходи  корисника-
родитеља износе 182.655.676,23 или 20,28%укупних  прихода. 

Остали приходи  износе 56.019.959,24 и чине 6,22% укупних прихода.
У реализацији својих програмских активности у 2014. години, Предшколска

установа  „  Пчелица“  је  остварила  укупне  расходе  у  износу  од  905.737.203,09
динара. Структуру расхода чине раскоди за запослене, расходи коришћења роба и
услуга, остали расходи и издаци за нефинансијску имовину.

Највеће учешће у укупним расходима имају расходи за запослене у износу
од 629.240.529,42 динара или 69,48% укупних расхода.

Расходи коришћења роба и услуга износе 220.421.647,08 динара или 24,34%



укупних расхода.
Остали расходи и расходи за нефинансијску имовину износе 56.075.026,59

или 6,19% укупних расхода.
Предшколска  установа  „Пчелица“  је  2014.  годину завршила дефицитом у

износу  од  4.788.127,69  динара,  што  представља  разлику  између  прихода  и
примања са једне стране и расхода и издатака са друге стране,  кориговане за
промене које одступају од готовинског принципа књижења у буџетском систему, а
односе се на разлику финансијских средстава на почетку и крају године, корекцију
за ПДВ у примањима и издацима и ненаплаћена потраживања.

 Финансијски извештај о пословању Установе  садржи и табеларни  приказ
реализације  финансијског плана за 2014. годину из буџета Града Ниша.

 У складу са  Одлуком о буџету Града Ниша за  2014.  годину Установа је
Финансијским  планом  планирала  из  буџета  Града  Ниша  средства  у  износу  од
663.626.000 динара.Извршење буџета у 2014. години, на овој функцији, износило је
561.658.584 динара, односно 84,63%.
              Установа је  у 2014. години планирала средства „ остварена употребом
јавних  средстава“  (  сопствена  средства)  у  износу  од   414.193.000
динара.Извршење ових средстава у 2014. години, према подацима из Завршног
рачуна Предшколске  установе „ Пчелица“, износило је  укупно 339.290.000 динара,
односно 81,91%.

 Имајући у виду да је Финансијски извештај  о пословању за 2014. годину
Предшколске установе "Пчелица"  Ниш сачињен у складу са законом и прописима
Града, предлаже се да Скупштина Града Ниша донесе решење као у диспозитиву.

                           Начелник
      Управе за образовање

                                                      

              Јелица Велаја
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Osnovna delatnost Ustanove  “P~elica” realizuje se kroz organizovawe 

dnevnog boravka dece i ishrane, vaspitno-obrazovne, preventivno zdravstvene 

i socijalne funkcije, oblike rada sa decom u godini pred polazak u {kolu, rad 

u II smeni i rad u bolni~kim grupama. 

 Stalni oblici rada koji su bili zastupqeni u 2014. godini  su: 

celodnevni boravak dece starosti do 6,5 godina (sa pripremnim 

pred{kolskim grupama), pripremni pred{kolski program u godini pred 

polazak u {kolu u trajawu od 4 sata, vaspitno-obrazovni rad sa decom na 

le~ewu u bolnici, ishrana u produ`enom  boravku i priprema i distribucija 

u`ina deci do 15 godina starosti u osnovnim {kolama. Svoju delatnost 

Ustanova “P~elica” obavqala je  u skladu sa Zakonom o pred{kolskom 

obrazovawu, Zakonom o osnovama sistema obrazovawa i vaspitawa, 

Programom rada za radnu 2013/2014. godinu, odnosno Planom rada za radnu 

2013/2014. godinu a finansirala se  u skladu sa Zakonom o buxetkom 

sistemu i Odlukom o buxetu grada Ni{a za 2014. godinu i Finansijskim 

planom za 2014.  godinu. 

  

 Osnovna delatnost Ustanove odvijala  se  u 23 vrti}a zatim  u jednom 

objektu za rad Zajedni~kih slu`bi i objektu za pripremu hrane – kuhiwe 

“Mladost” kao i u prostorijama pri osnovnim {kolama i mesnim 

kancelarijama gde se organizuje  pripremni pred{kolski program u godini 

pred polazak u {kolu. 

 Pored redovne delatnosti u Ustanovi “P~elica” postoji i 

komercijalni deo gde su radnici upo{qeni na komercijalnim programima kao 

{to su: pripremawe smrznutog peciva, prodaja peciva i konditorske robe na 

prodajnim punktovima pri osnovnim i sredwim {kolama u gradu, 

 pripremawe poslasti~arskih proizvoda, kora za pitu kao i priprema 

ostalih proizvoda po naruxbini korisnika. 
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 Pred{kolska ustanova “P~elica” finansirala se kroz ekonomsku cenu 

po detetu a na osnovu finansijskog plana u okviru odluke o buxetu  grada 

Ni{a za 2014. godinu. Na osnovu ~lana 11. i ~lana 35. Zakona o dru{tvenoj 

brizi o deci,   Odluke o finansijskoj podr{ci porodice sa decom na 

teritoriji  Grada Ni{a a na osnovu Pravilnika o regresirawu tro{kova 

boravka dece u Pred{kolskoj ustanovi “P~elica” Ni{. 

 

 Najmasovniji i najve}i vaspitno-obrazovni oblik rada je celodnevni 

boravak u kome je u  2014. godini bilo upisano 5559-dece  starosti od 1 do 

6,5 godina sa prose~nom dolazno{}u od 63,35% ili 3521-dece.   

 Pripremni pred{kolski program je vaspitno-obrazovni oblik rada sa 

decom od 5,5-6,5 godina starosti. U {kolskoj 2013/2014. godini je bilo 

upisno 697 deteta, du`ina boravka je 5 sati za vaspita~e a neposredan rad 

sa decom je 4 sata  i to je bio obavezan vid za decu ro|enu 2007. godine i 

decu ro|enu do 01.03.2008  godine.Ovaj oblik finansira Ministarstvo 

prosvete Republike Srbije. 

  

Bolni~ke grupe su jedan od oblika vaspitno-obrazovnog rada sa decom na 

du`em bolni~kom le~ewu. Na Hirur{koj i Internoj klinici bilo je 

oformqeno pet grupa u radnoj 2013/2014 god.sa 75-oro dece,od septembra 

meseca 2014 god.oformwene su 4 grupe sa 60-oro dece. Ovaj oblik finansira 

Ministarstvo prosvete  Republike Srbije.  

 

Produ`eni boravak organizovan je bio u osnovnim {kolama i to u 21 na 

teritoriji grada Ni{a i obuhva}ena su deca osnovno – {kolskog uzrasta do 

10 godina starosti. Vaspitni rad organizuju {kole, dok Ustanova 

“P~elica” priprema i distribuira hranu (3 obroka dnevno). Prose~an broj 

dece  koja su koristila ovu uslugu za 2013/2014. godinu je 1233-dece.   

 U okviru redovne delatnosti spada priprema i distribucija 

besplatnih u`ina. Besplatne u`ine prose~no dobija 2658 dece  u osnovnim 

{kolama u gradu i okolini. Pravo na besplatnu u`inu ostvaruju deca po 

kriterijumima iz Odluke o finansijskoj podr{ci porodici sa decom na 

teritoriji Grada Ni{a. 
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 U Ustanovi “P~elica broj zaposlenih radnika u 2014. godini iznosio je 

838 radnika u stalnom random odnosu, dok  broj zaposlenih na odre|eno radno 

vreme varira zavisno od potreba Ustanove,odnosno od broja odsutnih radnika 

preko 30 dana . Prose~na bruto zarada u 2014. godini u Ustanovi "P~elica" 

iznosila  je 44.830,48 dinara, prose~na bruto zarada u Republici Srbiji u 

ovom periodu iznosila je  61.426,00 dinara a u gradu Ni{u 54.672,00 dinara 

dok je prose~na neto zarada  u ustanovi "P~elica" iznosila iznosila 

32.487,62 dinara, prose~na neto zarada  u Republici Srbiji u ovom periodu 

iznosila je 44.530,00 dinara dok je u gradu Ni{u iznosila 39.492,00 

dinara,{to govori da plate u Ustanovi zaostaju za gradskim prosekom oko 

18% a za republi~kim oko 27%.  

 U svom radu u 2014. godini Ustanova “P~elica” je ostvarila ukupne 

prihode u iznosu od 900.949.075,40 dinara. Najve}e u~e{}e u prihodima imaju 

prihodi od buxeta u iznosu od 611.789.828,81 dinara ili 67,91% ukupnih 

prihoda. Treba napomenuti i veliki iznos prihoda od korisnika usluga-

roditeqa u iznosu od 182.655.676,23 dinara ili 20,28% svih prihoda. Ostali 

prihodi Ustanove ~ine 11,81%. 

 

        U slede}im tabelama da}emo analiti~ki prikaz svih prihoda 

Ustanove “P~elica”. 

Tabela broj 1 – Prihodi od buxeta 

R.br. Naziv prihoda Iznos-2013. Iznos-2014. % u~.u ukupn.pr. 2014/13 

1. Pr.od buxeta Grada Ni{a 528.622.794,47 561.658.585,81 62,34 106,25 

2. Pr.od republike 50.565.652,00 50.131.243,00 5,57 99,14 

Ukupno: 579.188.446,47 611.789.828,81 67,91 105,63 

  

Tabela broj 2 – Drugi prihodi 

R.br. Naziv prihoda   Iznos- 2013.   Iznos-2014 
 % u~e{}a u 

ukupn.pr. 

 

2014/13 

1.  Pr.od korisnika usluga-roditeqa 173.284.475,03 182.655.676,23 20,28 105,41 

2.  
Pr. Od besplatnih u`ina   i 

produ`enog boravka 
51.648.009,16 49.139.367,83 5,46 

95,15 

3.  

Pr.od prodatih karata za  
“Zlatnu P~elicu” i 
 “Maskembal” i  
Pr.od prodate odpadne hrane 

311.250,00 337.637,25 0,04 

108,48 
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4.  Pr.od tenderske dokumentacije 26.250,00 10.731,00 0,01 40,88, 

5.  Vanredni prihodi 108.032,44 995.875,04 0,11 921,84 

                          Ukupno: 225.378.016,63 233.139.287,35 25,90 103,45 

 

Prihodi od roditeqa su pove}ani zbog izmene Pravilnika o 

regresirawu tro{kova boravka dece u P.U.”P~elica”-Ni{,koji su u 

primeni od 01.07.2014 godine dok su prihodi od besplatnih u`ina i 

produ`enog boravka smaweni zbog objektivno maweg broja dece koja se 

upisuju u {kolu. 

 

Tabela broj 3 – Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 

R.br.  Iznos-2013. Iznos-2014. % u~e{}a u ukup.pr. 2014/13 

1. 
Refundacija  porod.bolovawa i  

bolovawa preko 30 dana  
25.189.779,83 103.297,10 0,02 

 

0,01 

 

 Izmenom ~lana 14. Pravilnika  o standardnom kvalifikacionom 

okviru i kontnom planu za buxetski system (“Sl. Glasnik RS” br. 106/13 od 

05.12.2013.godine) refundacija za bolovawa vi{e se ne iskazuje kao prihod ve} 

se stornira reshod na kontu 414100. 

 

Tabela broj 4 – Primawa od nefinansijske imovine 

R.br. Naziv primawa  Iznos -2013.  Iznos-2014. % u~e{{}a u ukup.pr. 
 

  2014/13 

1. Pr.od u`ina u osnovnim {kol. 7.669.591,67 6.944.916,43 0,77 90,56 

2. Pr.od tre}ih lica-komercijala 7.253.449,12 9.331.785,72 1,04 
128,66 

3. 
Pr.u prodajnim objektima- 

kantinama 
46.142.533,78 39.639.959,99 4,40 

85,91 

                            Ukupno: 61.065.574,57 55.916.662,14 6,21 91,57 

  

 

U realizaciji svojih programskih aktivnosti  u 2014.godini Ustanova 

“P~elica” je ostvarila ukupne rashode u iznosu od 905.737.203,09 dinara. 

Najve}e u~e{}e u ukupnim rashodima imaju rashodi za zaposlene dati u 

tabeli br. 1. u iznosu od 629.240.529,42 dinara ili 69,48 % ukupnih rashoda. 

Najve}e u~e{}e u rashodima za zaposlene imaju rashodi za bruto plate i to u 
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iznosu od 576.861.509,10 dinara ili 63,69 % ukupnih rashoda Ustanove. Treba 

napomenuti da je veliki i tro{ak za nabavku `ivotnih namirnica i to u 

iznosu od 117.947.531,61 dinara ili 13,03% u odnosu na ukupne tro{kove 

Ustanove. 

 

U narednim tabelama dajemo analiti~ki prikaz svih rashoda sa 

procentualnim u~e{}em u ukupnim rashodima i indeksom smawewa/pove}awa 

u odnosu na predhodnu godinu. 

 

 

Tabela broj 1 – Rashodi za zaposlene  

 R.br. Naziv rashoda    Iznos-2013.  Iznos-2014. 
% u~e{}a u 

ukupn.tr.  

2014/13 

1. Ras.za plate zaposlenih 558.797.240,36 576.861.509,10 63,69 103,24 

2. Naknada za vreme odsustvovawa  
sa posla na teret fonda 

  26.120.558,57 12.353.246,04 1,37 47,30 

3. Naknade u naturi – kartice za 
prevoz 

       4.781.238,75 23.894.952,98 2,643 
499,70 

4. Rash.otprem. za odlazak u  
penziju 

       4.660.515,95 5.750.678,61 0,64 123,40 

5. Rash.naknade za smrt.slu~ajeve            85.295,00 119.964,00 0,02 140,65 

6. Jubilarne nagrade za zaposlene       9.980.094,62 10.260.178,69 1,14 102,81 

                                          

Ukupno: 
   604.424.943,25 629.240.529,42 69,48 104,11 

 

 

Tabela broj 2 – Kori{}ewe  usluga i roba 

R.br. Naziv tro{ka   Iznos -2013. Iznos-2014. % u~e{]a u ukupn.tr. 2014/13 

1.  Tr.platnog prometa 4.712.186,88 3.614.850,41 0,40 76,72 

2.  Tr.elektri~ne energije 12.135.308,41 22.249.800,23 2,46 183,35 

3.  Tr.ugqa za grejawe 20.000,00 - - - 

4.  Tr.lo`-uqa 8.808.128,16 19.120.818,87 2,12 217,09 

5.  Tr.centralnog grejawa 17.158.933,07 - - - 

6.  Tr.komunalnih usluga 7.959.196,33 8.301.301,78 0,92 104,30 

7.  Tr. usluge komunikacije 1.663.619,40 1.580.076,81 0,18 94,98 

8.  Tro{kovi  osigurawa  879.995,97 904.224,00 0,10 102,76 
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9.  Tr.zakupa 673.230,14 1.277.957,90 0,15 189,83 

10.  Tr.slu`benih putovawa 1.336.417,28 570.082,60 0,07 42,66 

11.  Tr.usluga odr`.ra~unara 168.489,00 105.000,00 0,02 62,32 

12.  Tr.obrazovawa i usavr{avawa 203.656,00 548.959,28 0,06 269,56 

13.  Tr.objavqivawa tendera 481.555.00 173.097,00 0,02 35,95 

14.  Tr.advokatskih usluga - 78.465,00 0,01 - 

15.  Tr. Usluga za doma}instvo 296.180,00 - - - 

16.  Tr. naknada ~lanovima U.O. 308.033,00 - - - 

17.  Tr.reprezentacije i poklona 115.170,38 404.583,63 0,05 351,30 

18.  Tr.ostalih  op{tih  usluga 2.613.420,32 3.085.350,74 0,34 118,06 

19.  Tr.medicinskih usluga 2.498.205,99 3.254.807,52 0,36 130,29 

20.  
Tr.organizovawa 

manifestacija 
1.616.900,20 1.907.036,31 

0,21 117,95 

21.  Tr.odr`avawa objekata 9.467.594,39 9.479.294,98 1,05 100,13 

22.  Tr.odr`avawa opreme 9.159.201,81 7.524.873,62 0,83 82,16 

23.  
Tr.kancelarijskog 

materijala 
1.724.224,25 1.115.105,04 

0,13 64,68 

24.  Tr.radne ode}e i HTZ opreme 2.298.240,00 1.460.400,00 0,17 63,55 

25.  Tr.stru~ne literature 342.191,71 127.148,54 0,02 37,16 

26.  Tr.mat. za saobra}aj-gorivo 2.994.272,53 2.324.122,95 0,26 77,62 

27.  Tr.didakti~kog materijala 2.794.721,05 1.599.727,57 0,18 57,25 

28.  Tr.potro{nog materijala 16.843.293,02 11.667.030,69 1,29 69,27 

29.  Tr.`ivotnih namirnica 93.943.910,41 117.947.531,61 13,03 125,56 

                            Ukupno: 203.216.274,70 220.421.647,08 24,34 108,47 

   

 

U tabeli broj 2. Kori{}ewe  usluga i roba pod rednim brojem 

3.Tro{kovi ugqa za grejawe nisu iskazani jer nije bilo potrebe za 

nabavkom(PPP za |ake O.[.Desanka Maksimovi}) dok Tro{kovi centralnog 

grejawane ne postoje jer nisu pla}eni-gotovinski princip kwi`ewa.Pod 

rednim bojem 8. Tro{kovi osigurawa: svrstani su tro{kovi osigurawa vozila, 

tro{kovi osigurawa zaposlenih i tro{kovi osigurawa osnovnih sredstava. 

Tro{kovi slu`benih putovawa pod rednim brojem 10. odnose se na  tro{kove  
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nastale za dnevnice za slu`bena putovawa, tro{kove  prevoza i sme{taja 

na slu`benim putovawima. Pod rednim brojem 12. Tro{kovi obrazovawa i 

usavr{avawa su tro{kovi nastali u vezi usavr{avawa i razli~itih vidova 

edukacija vaspita~a, medicinskih sestara i stru~nih saradnika u 

pred{kolstvu u ciqu unapre}ewa vaspitno-obrazovnog rada u 

Ustanovi.Tro{kovi naknade ~lanovima U.O.nisu iskazani jer se ove naknade 

nisu pla}ale u 2014 godini.  

  

Pod rednim brojem 18.  Tro{kovi ostalih op{tih usluga ~ine tro{kovi 

na ime fizi~ko-tehni~kog obezbe}ewa i obezbe}ewa adekvatnih uslova za rad 

u Ustanovi. Pod tro{kovima  medicinskih usluga su tro{kovi nastali u 

vezi dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u objektima ustanove 

"P~elica", obavezni sanitarni pregledi zaposlenih kao i analiza  uzoraka 

hrane i radnih povr{ina od strane ovla{}enih instituta. Pod rednim 

brojevima 21. i 22. Tro{kovi odr`avawa objekata i Tro{kovi opreme 

svrstani su svi tro{kovi nastali u vezi redovnog teku}eg odr`avawa i 

adaptacija proizvodno poslovnih jedinica Ustanove, odr`avawe po sistemu 

HCCP kao i kupovina alata i materijala za rad tehni~ke slu`be 

Ustanove.  

 

 

Tabela broj 3 – Ostali rashodi  

R.br. Naziv tro{ka   Iznos-2013. Iznos-2014. 
% u~e{}a u 

ukupn.tr. 

 2014/13 

1. 

Rash.zakonskih zateznih  
kamata sa sudskim  
tro{kovima po tu`bi  
dobavqa~a i zaposlenih 

14.702.581,30 20.657.576,07 2,28 

 
 

140,51 

2. Rashodi ostalih dotacija - 3.410.867,08 0,38 - 

3. Rash. sudskih taksi za 
 utu`ewe   roditeqa     

255.413,19 956.956,50 
0,11 374,67 

4. Rash. taksi za registraciju   
vozila 

97.214,31 2.770.602,60 
0,31 2850,00 

                            Ukupno: 15.055.208,80 27.796.002,25 3,07 184,63 

 

Rashodi ostalih dotacija obuhvataju razlike nastale primenom Zakona o 

privremenom ure}ivawu plata i dr.primawa kod korisnika javnih sredstava 

koje su upla}ene na propisan ra~un Republike Srbije. 
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Tabela broj 4 – Izdaci za  nefinansijsku  imovinu  

R.br. Naziv tro{ka Iznos-2013. Iznos-2014. 
% u~e{}a u 

ukupn.tr. 
2014/13 

1. Izdaci za objekate  obrazovawa 3.169.247,80 - - - 

2. Kapitalno odr`.objekata 957.816,72 2.427.102,88 0,27 253,40 

3. Projektna dokumentacija 100.000,00 380.144,00 0,05 380,15 

4. Kupovina  name{taja za vrti}e 1.893.844,56 749.982,06 0,09 39,61 

5. Oprema  za proizvodwu 2.002.200,00 2.805.000,00 0,31 140,10 

6. Oprema  za obrazovawe - 360.000,00 0,04 - 

7. Oprema  za doma}in. i ugos. 1.299.280,00 - - - 

8. Ra~unarska oprema 39.578,40 118.680,00 0,02 299,86 

9. Motorna oprema - 441.948,00 0,05 - 

10. Montirana oprema - - - - 

11. Medicinska  oprema 569.490,00 - - - 

12. Izdaci za kupovinu vozila 2.298.420,00 - - - 

13. Zalihe robe za daqu prodaju 53.661.062,97 20.996.167,40 2,32 46,14 

 Ukupno: 65.990.940,45 28.279.024,34 3,13 48,56 

 

U tabeli br. 4 – Izdaci za nefinansijsku imovinu svrstana su sva 

ulagawa u objekte vrti}e i kuhiwe “Mladost” ukqu~uju}i i sve izdatke 

nastale u vezi obezbe|ivawa projektne dokumentacije i potrebnih dozvola za 

izvo|ewe radova.  Pored navedenih ulagawa u objekte u ovoj tabeli su 

iskazana  i ulagawa u opremu za potrebe novootvorenih  vrti}a i  vrti}a 

koji treba da se otvore kao  i ulagawa u ra~unarsku opremu i sl. 

 
Na osnovu datih podataka u tabelama i u tekstualnom delu ovog 

Finansijskog izve{taja za 2014.godinu u slede}oj tabeli da}emo ukupan 

finansijski rezultat. 
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Tabela-Finansijski rezultat 

Finansijski rezultat Iznos – 2013. Iznos-2014. 

Ukupni prihodi i primawa 890.821.817,50 900.949.075,40 

Ukupni rashodi i izdaci 888.687.367,20 905.737.203,09 

Rezultat: Deficit/Suficit 2.134.450,30 -4.788.127,69 

  

 Deficit u buxetskom sistemu predstavqa razliku izme|u prihoda i 

primawa sa jedne strane i rashoda i izdataka u toku godine sa druge strane 

koji su korigovani za promene koje odstupaju od gotovinskog principa 

kwi`ewa u buxetskom sistemu. 

- Razlike stawa finansijskih sredstava na po~etku godine i na kraju 

godine (2.303.928,00 – 854.407,00), 

- Korekcije za sadr`ani PDV u primawima i izdacima. 

 Obaveze prema dobavqa~ima, iskazane u Finansijskom izve{taju 

Ustanove za 2013. Godinu u visini od 185.758.574,00 dinara smawene su do 

31.12.2014.godine na iznos od 175.812.094,00 dinara ili za oko 10 miliona 

dinara, zahvaquju}i primeni mera racionalizacije na svim nivoima. Efekat 

smawewa nagomilanih obaveza iz predhodnih godina bio bi znatno ve}i da 

nije bilo velikog odliva sredstava po osnovu prinudne naplate odpremnina u 

iznosu od 5.750.678,61 dinara i jubilarnih nagrada zaposlenih u iznosu od 

10.260.178,69 dinara. 

 Obaveze za jubilarne nagrade zaposlenima po izvr{nim sudskim 

presudama na dan 31.12.2014.godine iznose 1.724.428,50 dinara (bez tro{kova 

izvr{ewa). Obaveze za neispla}ene otpremnine za odlazak u penziju iznose 

7.680.543,25 dinara,obaveza prema zaposlenima za isplatu decembarske plate 

44.373.418,03 dinara, obaveze na ime neispla}enih bolovawa 3.506.152,00 

dinara i obaveze po ugovorima za manifestaciju Zlatna P~elica u iznosu od 

386.901,77 dinara. 

 Nenapla}ena potra`ivawa na kraju 2014.godine iznose 39.222.178,00 

dinara i od toga su 20.146.740,00 dinara potra`ivawa na ime pla}awa 

vrti}a, potra`ivawa od fondova  8.022.476,00 dinara, potra`ivawa na ime 

u`ina 2.745.137,00 dinara, potra`ivawa na ime boravka 4.727.865,00 

dinara, potra`ivawa od drugih pravnih lica 2.502.325,00 dinara, 
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potra`ivawe od ustanove “Mara” 577.625,00 dinara i na ime ostalih 

potra`ivawa 500.010,00 dinara. 

Potra`ivawa od Grada po zahtevima za prenos sredstava za koje je buxet 

Grada preuzeo obavezu ,ne evidentiraju se u kwigovodstvu,obzirom da se radi o 

planskoj kategoriji ,koji se realizuje u skladu sa mogu}nostima Grada.Ukupan 

iznos prenetih obaveza Grada prema Ustanovi “P~elica”-Ni{ iz 2014. god.u 

2015.god. iznosi 75.434.520,00 dinara posredstvom Uprave za obrazovawe i 

15.423.810,00 dinara posredstvom Uprave za de~iju za{titu.   

 

   

РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 

ЗА 2014.ГОДИНУ –ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 

  

Позициј
а 

Екон 
класи

ф 
ОПИС 

Укупно  
средства 
буџета   

Извршење 
буџета 911-
предшколск

о 
образовање 

Неизвршена 
средства 
буџета у 

односу на 
план 

1 2 3 4 6 8 

74 4110 Плате и додаци запослених 394.251.829 390.356.393 3.895.436 

  4111 Плате и додаци запослених 394.251.829 390.356.393 3.895.436 

75 4120 
Социјални доприноси  на терет 
послодавца 70.570.648 69.873.794 696.854 

  4121 Допринос за пензионо  44.700.000 44.538.876 161.124 

  4122 Допринос за здравствено  22.600.000 22.407.245 192.755 

  4123 Допринос за незапосленост 3.270.648 2.927.673 342.975 

76 4130 Накнаде у натури 35.000.000 18.500.550 16.499.450 

  4130 Накнаде у натури 35.000.000 18.500.550 16.499.450 

77 4140 Социјална давања запослених 4.357.000 660.000 3.697.000 

  4145 Отпремнине и помоћи 4.357.000 660.000 3.697.000 

80     Стални трошкови 72.500.000 32.478.300 40.021.700 

  4211 Трошкови платног промета  1.800.000 0 1.800.000 

  4212 Енергетске услуге 61.900.000 30.094.026 31.805.974 

  4213 Комуналне услуге 6.900.000 2.384.274 4.515.726 

  4214 Услуге комуникација 1.050.000 0 1.050.000 

  4215 Трошкови осигурања 850.000 0 850.000 

81 4220 Трошкови путовања 300.000 0 300.000 

  4221 Трошкови сл.путовања у земљи 300.000 0 300.000 

82 4230 Услуге по уговору 1.800.000 361.400 1.438.600 

  4232 Компјутерске услуге 500.000 0 500.000 

  4235 Стручне услуге 300.000 0 300.000 

  4239 
Остале опште услуге-физичко 
техничка з. 1.000.000 361.400 638.600 

83 4240 Специјализоване услуге 2.900.000 400.000 2.500.000 

  4243 Медицинске услуге 1.700.000 0 1.700.000 

  4249 Фестивал Златна Пчелица 1.200.000 400.000 800.000 
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84 4250 Текуће поправке и одржавање 1.000.000 0 1.000.000 

  4251 
Текуће попр.и одрж. Зграда и 
објеката 500.000 0 500.000 

  4252 Текуће попр.и одрж. Опреме 500.000 0 500.000 

85 4260 Материјал 65.000.000 39.736.361 25.263.639 

  4261 Административни материјал 2.600.000 356.000 2.244.000 

  4264 Материјал за саобраћај 500.000 0 500.000 

  4266 Материјал за обр.културу и спорт 1.000.000 0 1.000.000 

  4268 Материјал за домаћинство  60.500.000 39.380.361 21.119.639 

  4269 Материјал за посебне намене 400.000 0 400.000 

89 4651 Остале дотације 2.946.523 2.946.522 1 

89 5110 Зграде и грађевински објекти 5.000.000 2.464.056 2.535.944 

90 5120 Машине и опрема 8.000.000 3.881.208 4.118.792 

  
УКУПНО:     663.626.000 561.658.584 101.967.416 

 

 

 Neizvr{ena sredstva u iznosu od 101.967.416,00 dinara pored prenetih 

obaveza sadr`e  i pozicije  za koje nije stvoren osnov za potra`ivawe (nije 

okon~an postupak javnih nabavki ili  nema drugi formalin razlog). 

 

 

 

     Izve{taj sastavio                                                              Pom.dir.za ek.fin.poslove 

    Referent plana i analize                   

   ________________________                                       ________________________ 

     Nenad Martinovi}                               Sla|ana Petrovi} 

 

 

       Ustanova “P~elica” 
          d i r e k t o r 
 
     ________________ 
         dr Zoran Joni}  

 


