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предшколски програм (од 5,5 до 7 година). За децу узраста од 12 месеци до 5,5 година 

рад је организован у оквиру целодневног боравка (10 сати дневно), док се за децу  

узраста од 5,5 до 7 година рад организује у оквиру целодневног боравка (10 сати 

дневно) и минималног боравка у трајању од 4 сата дневно. 

           У издвојеном објекту у Шетоњу рад се организује за децу која похађају 

обавезни припремни предшколски програм од 5,5 до 7 година и децу од 3 до 5,5 година 

старости у трајању од 6 сати дневно, док се у објекту у Великом Лаолу рад  организује 

у трајању од 9 сати дневно (целодневни боравак), за децу узраста од 3 до 5,5 година и за 

децу узраста од 5,5 до 7 година. 

         У Каменову је од септембра 2021. године продужен рад са 4 на  6 сати дневно, као 

што је то учињено са објектом  у Шетоњу од септембра 2020. године,   за децу која 

похађају обавезни припремни предшколски програм (од 5,5 до 7 година) и децу млађег 

узраста (од 3 до 5,5 година).  

 

 

Зграде и грађевински објекти састоје се од:   

 

 

Назив објекта 

Површина 

објекта 

Површина 

дворишта 

Адреса 

 

Централни објекат 

Предшколске 

установе  «Галеб» 

 

1342м² 5300м² 

Петровац 

Улица 

Извидничка бр.17 

Издвојени 

објекат 

«ЛЕПТИРИЋ» 

225м² 
Ограђени део 

школског дворишта 
Велико Лаоле 

Издвојени 

објекат 

«ПЧЕЛИЦА» 

95м² 2100м² 
Шетоње 
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II ПОСЕБАН ДЕО 
 

 

            Реализација Финансијског плана Предшколске установе “Галеб” у 2021. години 

у односу на план  износи 96 % . Укупно  планирана средства из свих извора износила 

су  110.474.951,00 динара, а реалозовано 106.532.643,33 динара. 

 

 

 

2. ПРЕГЛЕД ПРИХОДА И РАСХОДА ПО ИЗВОРИМА  

 
Планирани расходи и издаци у 2021. години из 

средстава буџета општине: 

 

планирано 

 

релизовано 

411- Плате, додаци и накнаде запослених  61.991.067,00     61.458.776,05 

412- Социјални доприноси на терет послодавца  10.223.816,00  10.222.688,14 

413- Накнаде у натури  438.000,00 438.000,00 

414- Социјална давања запосленима 2.827.424,00 2.797.979,76 

415- Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла  2.197.000,00 1.665.207,75 

416- Награде запосленима и остали посебни расходи  1.420.000,00 1.399.682,11 

421- Стални трошкови  4.942.080,00 4.604.439,51 

422-Трошкови путовања  570.000,00 177.920,00 

423- Услуге по уговору  1.297.760,00 500.087,22 

424 - Специјализоване услуге  710.000,00 597.395,00 

425 - Текуће поправке и одржавање  920.000,00 167.564,16 

426- Материјал  8.510.000,00 6.821.136,58 

441- Камате на куповину путем лизинга 50.000,00 40.784,15 

482- Порези и таксе  100.000,00 89.578,40 

511- Зграде и грађевински објекти – пројектна 

документација 

 

1.200.000,00 

 

990.000,00 

512 - Машине и опрема  434.000,00 417.691,25 

 

УКУПНО: 

 

95.165.451,00 

 

92.388.930,08 

                          

 

 

 

Планирани расходи и издаци у 2021. години из 

средстава Републике 

 

планирано 

 

реализовано 

411 - Плате, додаци и накнаде запослених 7.000.000,00 6.108.203,11 

412 - Социјални доприноси на терет послодавца 1.253.000,00 1.017.015,84 

421 - Стални трошкови 337.958,00 299.952,88 

423 - Услуге по уговору 409.042,00 409.42,42 

424 - Специјализоване услуге 247.500,00 247.500,00 

 

УКУПНО: 

 

 

                         

       9.247.500,00 

 

 

8.081.713,25 
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Планирани расходи и издаци у 2021. години из 

средстава Нераспоређеног вишка прихода из 

ранијих година 

  

  

 планирано 

   

 

 реализовано 

411- Плате, додаци и накнаде запослених 5.188.000,00 5.188.000,00 

412 - Социјални доприноси на терет послодавца 874.000,00 874.000,00 

 

УКУПНО: 

 

 

     

 6.062.000,00 

 

 

6.062.000,00 

 

1.ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА У 2021. ГОДИНИ 

 

 

Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) -

72.754.979,16 динара ( реализовано 98 %) 

     

        Од укупно планираних 74.179.067,00 динара за плате ( зараде) реализовано је 

72.754.979,16 динара. Исплата зарада запослених у ПУ ”Галеб” се обрачунава по 

основу Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату зарада у јавним службама 

(Сл. Гласник РС 124/2012 чл.2 тачка 6б). Укупно је било 92 запослена на дан 

31.12.2021. године. 

 

Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца – 

12.113.703,98 (реализовано 98 %) 

      

       Од укупно планираних  12.350.816,00 динара  за  припадајуће доприносе на 

терет послодавца приликом исплата плата реализовано је 12.113.703,98 динара.  

 

Економска класификација 413 – Накнаде у натури- 438.000,00 динара    

(релизовано 100 %) 

    

      Од  укупно   планираних 438.000,00 динара 250.000,00 динара је реализовано   

за  новогодишње поклон честитке деци запослених уручених у децембру 2020.  

године, а 188.000,00 динара  за исплату у децембру 2021. године,   такође за   

новогодишње пакетиће, али за текућу 2021. годину.  

 

Економска класификација 414 -  Социјална давања запосленима – 2.797.979,76  

(реализовано 99 %) 

 

       За отпремнину за одлазак у пензију Вери Лазић исплаћено је  171.728,00 динара. 

За помоћ у случају смрти запосленог, породици преминуле Верице Димитријевић 

исплаћен је износ од 70.696,00 динара. Обе исплате су у висини неопорезивог 

износа. 
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       У децембру је исплаћана и помоћ свим запосленима у ПУ „Галеб“ у укупном 

износу од 2.555.555,76 динара, односно  25.000,00 динара по запосленом и 

припадајући порез по стопи од 10%. 

 

Економска класификација 415- Накнада трошкова за превоз до посла и са  

посла-1.665.207,75динара (реализовано 76 %) 

            

            Накнада за трошкове превоза за долазак и одлазак са посла током 2021. године 

исплаћивана је запосленима којима је утврђено то право на основу Правилника о 

накнади трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених. Од планираних 

2.197.000,00 динара реализовано  је 1.665.207,75 динара.  

    Накнада се исплаћује у висини цене месечних маркица по путним зонама и 

ценовнику „Арива Литас“. 

 

Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни  

Расходи – 1.399.682,11 динара (релизовано 99 %) 

 

У 2021. години исплаћено је 12 јубиларних награда запосленима који су ово 

право стекли у овом периоду. Исплаћено је укупно 1.399.682,11 динара: 3 награде за 

35 година укупног радног стажа, 3 за 30 година, 2 за 20 година и 4 за 10 година 

укупног радног стажа.  

     Награде су исплаћиване запосленима у месецу у ком су навршили јубиларну 

годину радног стажа или у наредном месецу, по Посебном колективном уговору за 

запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач 

Република Србија, аутономна покрајина и  јединица локалне самоуправе (“Сл. 

Гласник РС”, бр. 97/2020). 

 

Економска класификација 421 – Стални трошкови – 4.961.978,00 

(реализовано 94 %) 

       

            За сталне трошкове у 2021. години од усвојеног плана реализовано је 94% :  

- за трошкове платног промета рализовано је 112.413,79 дирара;   

- за трошкове електричне енергије реализовано је 1.106.013,07 динара; 

- за трошкове грејања централног објекта реализовано је 2.485.408,50 динара;  

- за дрва за огрев у издвојеном објекту у Шетоњу рализовано је 48.000,04 дин; 

- за остале комуналне услуге реализовано је 7.387,50 

- за услуге дератизације реализовано је 102.000,00 динара; 

- за услуге осигурања имовине реализовано је 700.000,00 динара; 

- за услуге заштите имовине  реализовано је 40.800,00 динара;  

- за услуге комуникација за фиксни телефон и интернет реализовано је   

  96.156,83 динара; 

- за мобилни телефон 196.2112,03 динара; 

- и за пошту 10.000,00 динара. 

Расход за мобилни (службени телефон) се уређује Правилником   о употреби  

службених телефона. 
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Економска класификација 422 – Трошкови путовања  - 177.920,00 динара 

(реализовано 31 %) 

 

За службена путовања од планираних 300.000,00 динара  реализовано је 38.400,00 

динара за дневнице за службена путовања и 55.620,00 динара за смештај на 

службеном путу. 

И у овом периоду није се путовало нигде јер нису организоване никакве 

манифестације због лоше епидемиолошке ситуације, а није било оранизације ни 

излета за децу. Реализовани су само трошкови за превоз деце  која похађају 

припремни предшколски програм у износу од 83.900 динара од планираних  

270.000,00 динара.  

 

Економска класификација 423 – Услуге по уговору - 909.128,64  динара 

(реализовано 53%) 

 

       За услуге по уговору у 2021. години реализовано је укупно 909.128,64 динара  за  

финансирње следећих расхода и активности: 

    -   за услуге одржавања софтвера реализовано 167.760,00 - планирано је 167.760,00    

       динара, агенцији која прати и  ажурира  рачуноводствене програме, 13.980,00  

       месечно;   

    -    за објављивање тендера реализовано је 55.854,00 динара. 

    -    за услуге штампања реализовано је 8.095,00 динара  

    -    за котизације за учествовање на семинарима и саветовањима реализовано је    

        13.500,00 динара; 

   -    за издатке за стручно образовање реализовано је 12.500,00 динара; 

   -    за полагање испита за лиценцу уплаћено је 10.000,00 динара; 

   -    за репрезентацију је реализовано 61.841,80 динара редовне потребе.   

 -   за исплату зарада помоћним радницима при школама где се организује ППП    

     реалировано је 570.761,36 динара, делом из средстава која уплаћује Република, а   

     делом из буџета општине. 

    -  за исплату приправничког стажа реализовано је 8.816,48 динара. 

 

 Економска класификација 424 – Специјализоване услуге – 844.895,60 динара 

(реализовано 88 %)  

 

             Укупна реализација са ове апропријације је 844.895,60 динара од планираних         

    957.500,00 динара: 

-   за услуге јавног здравља - инспекција и анализа, реализовано је 380.565,60 динара 

од планираних је 450.000,00 динара. Вршена је континуирана контрола 

запослених, као и исправност  намирница, прибора и радних површина за 

припремање хране од   стране Завода за јавно здравље – Пожаревац. 

-   за услуге контроле безбедности и здравља на раду реализовано је 120.000,00    

    динара   колоко је и планирано. За ове потребе је ангажовано лице за  

         безбедност (агенција) која има лиценцу за рад, месечан износ је 10.000,00    

         динара; 
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-  за услуге одржавања кухињског лифта ( редовна месечна контрола) реализовано је 

43.200,00 динара, колико је и планирано (3.600,00 динара месечно); 

-  за остале специјализоване услуге у овом период је реализовано 6.860,00 динара за 

одржавање сајта установе и 30.970,00,00 динара за сервис противпожарних апарата. 

- 15.800,00 динара је реализовано за услуге издавања грађевинских дозвола. 

    Од стране Министарства просвете и технолошког развоја нашој установи су 

одобрена  средства у износу од 247.500,00 динара за набавку робота Пчелице (Бее Бот) 

за имплементацију информатичких технологија у предшколским установама и 

целокупан износ је реализован у ову сврху.  

 

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање -167.564,16  

динара (реализовано 20 %) 

 

       У овом периоду укупна реализација плана износи 167.654,16 динара од планираних 

849.304,00 динара. За текуће поправке зграде планирано је 329.304,00 динара, а за 

опрему 420.000,00 динара. 

- За текуће поправке и одржавање зграде у овом периоду је реализовано 59.665,16 

динара. 

- За текуће поправке и одржавање опреме реализовано је 107.899,00 динара. 

 

Економска класификација 426 – Материјал- 6.821.136,58  динара  

( реализовано 58 %) 

     

       У 2021. години је од планираних 8.510.000,00 динара реализовано 6.821.136,58 

динара за следеће материјале:  

 - за канцеларијски материјал реализовано 80.290,00 динара.  

-  за радну одећу и обућу реализовано је 103.539,20 динара; 

-  за остали пољопривредни материјал је реализовано 1.050,00 динара; 

- за стручну литературу за редовне потребе запослених реализовано је 58.400,00 

динара; 

-   за бензин је реализовано 134.922,22;  

-   за материјал за образовање и дидактичка средства је реализовано 94.970,50 динара; 

-  за набавку медицинског материјала (хирушке капе, рукавице и сличан материјал који 

користи помоћно и кухињско особље и медицинске сестре-васпитачи) реализовано је 

76.132,42 динара;  

- за хемијска средства за чишћење и хигијенске производе реализовано је 546.636,88  

динара; 

 -  за намирнице за припрему хране, оброка за децу реализовано је 5.479.892,87; 

 - за потрошни материјал (материјали за поправке и одржавање објекта и други 

материјали) реализовано је 245.877,77 динара; 

 

Економска класигикација 441 – Отплата домаћих камата– 40.784,15 динара  

(реализовано је 82%) 

 

            За аутомобил набављен   путем финансијског лизинга исплаћена   камата у   

       првих шест месеци   износи 40.784,15 динара.  

 




