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Годишњим планом рада Предшколске установе „Десанка Максимовић“ Житиште у 

складу са школским календаром и Предшколским програмом уређује се време, место, 
начини и носиоци остваривања програма васпитања и образовања као и друга питања од 
значаја за функционисање Установе. 

Предшколско васпитање и образовање у Предшколској установи „Десанка 
Максимовић“ Житиште у радној 2022/2023 години планираће се и реализовати у складу 
са: 
 - Законом о основама система образовања и васпитања; 

- Законом о предшколском васпитању и образовању; 
- Годишњим планом рада за 2022/2023 годину; 
- Одлуком СО Житиште о упису деце у Предшколску установу у радној 2022/2023 

години; 
- Правилником о општим основама предшколског програма који је донео 

Национални Просветни савет; 
  Полазећи од одредаба Закона о основама система образовања и васпитања 
делатност предшколства ће се обављати у што повољнијим условима заједничког живота 
деце, условима прилагођеним деци, њиховим могућностима, интересовањима и развојним 
потребама. 
 Планирана средства потребна за нормално функционисање свих аспеката 
делатности где су укључена и средства неопходна за капитално одржавање зграда и 
објеката, као и средства за опремање вртића опремом и основним средствима биће на 
основу планираних средстава за 2023.годину. 
 Како је законска обавеза Установе да Годишњи план рада донесе до 15.септембра 
2022.године, то је у урађено, усвојен је од стране Управног одбора Предшколске установе 
30.08.2022. године и послат СО Житиште. С обзиром да се Годишњи план рада 
предшколске установе „Десанка Максимовић“ Житиште доноси за радну годину а 
Финансијски план за календарску годину, с тога ће се Финансијски план за 2023.годину 
донети као посебан документ.  
  Финансијски  план за 2023.годину за Предшколску установу „Десанка 
Максимовић“ Житиште износи 77.450.040,00 динара.Планирана средства за 2023.годину су 
из буџета Општине, Републике, донација и родитељски динар. 

 Полазна основа за израду  Финансијског плана за 2023.годину по исказаним 
позицијама је  следећа: 
 - Плате, додаци запослених и социјални доприноси – исказана средства у износу 
од 42.980.040,00 динара, су на основу трошкова у 2022.годину, планираног запослења 
нових радника  и  повећања за 2023.годину. 
 -  Социјална давања запосленима – отпремнине,помоћи исказана средства у 
износу од 2.150.000,00 динара, су на основу броја радника који стичу право на пензију или 
на тржиште рада, помоћи у лечењу и др.помоћи запослених и боловања преко 30 дана. 
 -  Накнаде трошкова радницима- превоз радника за долазак и одлазак на посао, 
исказана средства у износу од 2.000.000,00 динара, су на основу трошкова у претходној 
години. 
 - Награде, бонуси и посебни расходи – исказана средства у износу од 1.000.000,00 
динара у Финансијском плану за 2023.годину су јубиларне награде радницима који стичу 
право за исплату у 2023.години. 



 - Стални трошкови-  су трошкови платног промета, банкарских услуга, грејања, 
телефона, одвоз отпада и чишћење септичких јама, трошкови осигурања а исказана 
средства у износу од 2.500.000,00 динара у предлогу Финансијског плана за 2023.годину 
су на основу трошкова из претходне године. 
 - Трошкови путовања – планирани трошкови за превоз радника за одлазак на 
семинаре, санитарне прегледе и седнице Актива и комисија. Исказана средства у износу 
од 300.000,00 динара у Финансијском плану за 2023.годину су на основу планираних 
семинара и састанака Актива и комисија. 
 - Услуге по уговору – то су услуге котизација за семинаре,претплата на стручне 
публикације,угоститељске услуге за дан установе,репрезентација, за спремање ужине 
деци, трошкови осигурања деце, организовања екскурзија, накнаде (путни трошкови) 
Управном одбору, уговори о делу  са лицима за семинаре који се одржавају у Установи. 
Исказана средства у износу од 6.150.000,00 динара у Финансијском плану за 2023.годину 
су на основу потреба из претходне године увећана за раст цена. 
 - Специјализоване услуге – су медицинске услуге за санитарне прегледе радника 
и микробиолошку анализу намирница и бриса које обавља Завод за јавно здравље 
Зрењанин, геодетске услуге и  остале специјализоване услуге чине уговор за 
противпожарну заштиту са правним лицем које је регистровано за обављање истог. 
Исказана средства у износу од 1.000.000,00 динара у Финансијском плану за 2023.годину 
су на основу потреба из претходне године. 
 - Текуће поправке и одржавање – су трошкови материјала за поправке  у 
зградама вртића и опреме,  поправке електроинсталација, воде, кречење и електронских 
уређаја (рачунар,фотокопир, усисивач...) и столова и столица, исказана средства у износу 
од 2.800.000,00 динара у Финансијском плану за 2023. годину су на основу потреба вртића 
у текућој години. 
 - Материјал – канцеларијски материјал, сервис и опрема за ауто, радни листови за 
децу у припремним групама, материјал за чишћење и одржавање хигијене. Исказана 
средства у износу од 5.000.000,00 динара у Финансијском плану за 2023.годину су на 
основу процењених потреба. 
  - Накнаде за социјалну заштиту – Исказана средства у износу од 
2.000.000,00 динара у Финансијском плану за 2023.годину су на основу Општинске одлуке 
о ослобађању деце плаћања трошкова за радну 2022/2023 годину. 
 - Порези, обавезне таксе и казне – Исказана средства у износу од 770.000,00 
динара у Финансијском плану за 2023.годину су за регистрацију аута и плаћање  такси, и 
плаћање накнаде за инвалиде пошто немамо запосленог инвалида а на основу утрошених 
средстава из претходне године и потреба у 2023.години. 
 - Зграде и грађевински објекти – Исказана средства у износу од 6.000.000,00 
динара у Финансијском плану за 2022. године  су за замену дела подова у вртићу у 
Житишту. 
  - Машине и опрема – намештај,  опрема за домаћинство, електронска и 
рачунарска опрема. Исказана средства у износу од 2.800.000,00 динара у Финансијском 
плану за 2023.годину су за набавку намештаја,опреме за домаћинство,телевизора, двд и цд 
плејера и рачунара по вртићима. 
.   
 
 



 
 
  Преглед  Финансијског плана  за 2023.годину Предшколске установе „Десанка 
Максимовић“Житиште: 
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ПРОГРАМ 8 – ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ 
конто опис Приходи 

из буџета 
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ко 
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из буџета 
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извори 

 
Извор 16 

Укупно 

411000 Плате и додаци запослених 37.003.909     37.003.909 
411100 Плате и додаци запослених 37.003.909     37.003.909 

412000 Социјални доприноси на терет 
послодавца 

5.976.131     5.976.131 

412100 Допринос за ПИО 4.070.430     4.070.430 
422200 Допринос за здравство 1.905.701     1.905.701 
412300 Допринос за незапосленост       
414000 Социјална давања запосленима 2.150.000     2.150.000 
414111 Породиљско боловање       
414121 Болов. преко 30 дана       
414311 Отпремнине и помоћи 250.000     250.000 
414314 Помоћ у сл.смрти запосл.или члана уже 

породице 
200.000     200.000 

414411 Помоћ у медици.лечењу запослен. 300.000     300.000 
414419 Остале помоћи запосл.радницима 1.400.000     1.400.000 
415000 Накнаде трошкова радницима 2.000.000     2.000.000 
415100 Накнаде – превоз радника 2.000.000     2.000.000 
416000 Награде, бонуси и посебни расходи 1.000.000     1.000.000 
416100 Награде,бонуси и посебни расходи 1.000.000     1.000.000 
421000 Стални трошкови 100.000   2.400.000  2.500.000 
421100  Трошкови плат. промета и банкар. 

услуга 
100.000     100.000 

421200 Енергетске услуге    600.000  600.000 
421300 Koмуналне услуге    400.000  400.000 
421400 Услуге комуникације    800.000  800.000 
421500 Трошкови осигурања    600.000  600.000 
422000 Трошкови путовања 200.000   100.000  300.000 
422100 Трошкови службених путовања 200.000   100.000  300.000 
423000 Услуге по уговору   400.000 1.250.000 4.500.000 6.150.000 
423300 Услуге образов.и усавршавања 

запослених 
   400.000  400.000 

423400 Услуге информисања    50.000  50.000 
423500 Стручне услуге    150.000  150.000 
423600 Угоститељске услуге – дан установе    150.000  150.000 
423700 Репрезентација    150.000  150.000 
423900 Остале опште услуге   400.000 350.000 4.500.000 5.250.000 
424000 Cпецијализоване услуге    1.000.000  1.000.000 
424300 Медиц.услуге-Завод за јавно здравље и 

остале мед.услуге 
   500.000  500.000 



424600 Услуге очувања животне средине, науке 
и геодетске услуге 

      

424900 Oстале специјализоване услуге    500.000  500.000 
425000 Tekуће поправке и одржавање 1.000.000   1.800.000  2.800.000 
425100 Текуће поправке и одржавање зграда 1.000.000   800.000  1.800.000 

425200 Tekуће поправке и одржавањеопреме    1.000.000  1.000.000 
426000 Maтеријал 1.800.000   2.700.000 500.000 5.000.000 
426100 Aдминистративни материјал    800.000  800.000 
426400 Maтеријал за саобраћај    400.000  400.000 
426600 Maтеријали за образовање 1.000.000   1.000.000 500.000 2.500.000 
426800 Maтеријал за чишћење и одржав. 

хигијене 
800.000   500.000  1.300.000 

472000 Накнада за социјалну заштиту 2.000.000     2.000.000 
472700 Накнаде из буџета за образовање-по 

општин. одлуци 
2.000.000     2.000.000 

482000 Порези,обавезне таксе и казне 770.000     770.000 
482100 Обавезне таксе –регистрација аута 70.000     70.000 
482200 Обавезне таксе       
482300 Накнаде за инвалиде 700.000     700.000 
483000 Новч. казне и пенали по решењу 

судова 
      

483100 Новч.казне и пенали по решењу судова       
511000 Зграде и грађевински објекти 6.000.000     6.000.000 

511323 

Капитално одржавање објеката за 
потребе образ.замена подова у вртићу 
Житиште 

6.000.000     6.000.000 

512000 Машине и опрема 2.100.000   700.000  2.800.000 
512241 Административна опрема 1.500.000   400.000  1.900.000 
512251 Опрема за домаћинство 600.000   300.000  900.000 
        
 Свега за програмску активност : 62.100.040  400.000 9.950.000 5.000.000 77450.040 
        
 Свега за Програм : 62.100.040  400.000 9.950.000 5.000.000 77.450.040 
        

 

         
         
        Д и р е к т о р 
              
        Јањеш Нада 


