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1. Основни подаци о органу јавне власти и информатору
Информатор о раду Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија је сачињен у складу са чланом 39. 
Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 
104/09, 23/10 и 105/21) и Упутства за израду и објављивање информатора о раду органа јавне 
власти бр. 021-00-6/2022-04 од 17.01.2022. године. 

Основни подаци о органу јавне власти

Основни подаци

Назив
Предшколска установа "Бошко Буха" Инђија

Адреса (улица и број)
Душана Јерковића 17а

Поштански број
22320

Седиште
Инђија

Матични број (МБ)
08127344

Порески идентификациони број (ПИБ)
101489725

Адреса електронске поште одређене за пријем електронских поднесака органа
vrtic@indjija.rs

Интернет страница органа јавне власти
http://vrtic-indjija.rs

Подаци о радном времену органа јавне власти
Радним данима од 5.30 до 20.00 часова

Подаци о приступачности особама са инвалидитетом објеката које орган јавне власти користи
У објектима: „ Сунце“ у Инђији, „Невен“ у Инђији, „Лабуд“ у Инђији, „Бубамара“ у Љукову обезбеђени 
су физички приступи особама са инвалидитетом. 

Приступ информацијама од јавног значаја

Информатор

Датум израде и објављивања првог информатора
10.11.2022. 

Лице одређено за унос података у информатор
Име и презиме
Весна Ковачевић

Контакт телефон
022/560-614

Адреса електронске поште
vesna.kovacevic@indjija.rs

Радно место, положај
Секретар
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Лице одређено за унос података у информатор
Име и презиме
Светлана Ловрић

Контакт телефон
022/560-614

Адреса електронске поште
svetlana.lovric@indjija.rs

Радно место, положај
Службеник за јавне набавке

Лице одређено за унос података у информатор
Име и презиме
Биљана Вранић

Контакт телефон
022/560-614

Адреса електронске поште
bvranic@indjija.rs

Радно место, положај
Руководилац за финанисјко рачуноводствене послове

Захтеви за приступ информацијама од јавног значаја

Име и презиме лица овлашћеног за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног 
значаја односно, ако није одређено то лице, име и контакт руководиоца органа;
Весна Ковачевић

Контакт телефон
022/560-614

Адреса електронске поште
vesna.kovacevic@indjija.rs

Назад на Садржај
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2. Организациона структура (органиграм)

Oрганизационa структурa у графичком облику (органиграм)

Органиграм

Приказ организационих јединица органа, односи надређености и подређености који међу њима 
постоје
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Систематизација радних места

Линк ка акту

Систематизација радних места
http://vrtic-indjija.rs/wp-content/uploads/2022/11/PRAVILNIK-avgust-2021..pdf

Назад на Садржај
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3. Имена, подаци за контакт и опис функција руководилаца 
организационих јединица

Pуководици органа јавне власти

Подаци о руководиоцима

Име и презиме
Јелена Кресоја 

Контакт телефон
022/560-614

Адреса електронске поште
kresoja@indjija.rs

Назив функције
Директор

Руководилац
Име и презиме
Наташа Банић   natasa.banic@indjija.rs

Контакт телефон
022/560-614

Адреса електронске поште
 natasa.banic@indjija.rs

Назив функције
Помоћник директора

Опис функције
Помоћник директора:
1) организује, руководи и одговоран је за педагошки рад Установе; 
2)  координира рад стручних актива и других стручних органа установе; 
3)  прикупља, обрађује материјале и сачињава извештаје у вези васпитно-образовног рада; 
4)  помаже директору у инструктивно-педагошким пословима и у организацији процеса рада; 
5)  води евиденцију о стручном усавршавању запослених у Установи; 
6) стара се о спровођењу и поштовању кућног реда; 
7) организује рад на уредном вођењу педагошке документације и евиденције; 
8)  пружа стручну помоћ васпитачима, приправницима и приправницима - стажистима, у погледу 
припрема за извођење васпитно образовног рада , као и припремање за полагање стручног испита 
и испита за добијање дозволе за рад (лиценце); 
9)  по потреби, може обављати послове васпитача ради замене васпитача, односно послове 
стручног сарадника; 
10) организује сардњу и сарађује са локалном заједницом према годишњем плану Установе; 
11)  обавља и друге послове у складу са Статутом Установе и по налогу директора Установе.  

Руководиоци унутрашњих организационих јединица

Подаци о руководиоцима

Руководилац унутрашње организационе јединице

Назад на Садржај
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4. Опис надлежности, овлашћења и обавеза

Подаци о надлежностима, овлашћењима и обавезама

Надлежности, овлашћења и обавезе

Релевантне одредбе прописа којима су надлежности, овлашћења или обавезе утврђени
Пропис из кога произилазе надлежности органа јавне власти
Овлашћења и делокруг рада Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија (у даљем тексту: 
Установа) су утврђена Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 27/18 др. закон, 10/19, 6/20, 129/21),  Законом о предшколском 
васпитању и образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/10, 101/17, 113/17 – др. закон, 95/18 - др .закон, 
10/19, 86/19 – др. закон, 157/20 – др. закон, 123/21- др. закон и 129/21) и Статутом Установе (бр. 
06-100/2022-01 од 30.06.2022. године).

Опис овлашћења
·        Делатност предшколског васпитања и образовања је делатност од непосредног друштвеног 
интереса и остварује се као јавна служба;
·        Делатност предшколског васпитања и образовања, у смислу овог закона, јесте васпитање и 
образовање деце предшколског узраста;
·        Под предшколским узрастом, у смислу овог закона, подразумева се узраст деце од шест 
месеци до поласка у основну школу.
·        Делатност предшколског васпитања и образовања обавља се у предшколској установи, а 
изузетно може да се обавља и у школи, у складу са Законом. 

Опис обавеза
Предшколска установа „Бошко Буха“ Инђија обавља своју делатност у складу са Законом о 
основама система образовања и васпитања и Законом предшколском васпитању и образовању.

Обавезе које проистичу по неком другом основу

Обавезе органа јавне власти које не проистичу из прописа, већ по неком другом основу
1.      На основу Закона о безбедности и здравља на раду („Сл. гласник РС“, број 101/05,91/2015 и 
113/2017-др.закон) доноси се акт о процени ризика за сва радна места у радној околини и утврђују 
се начин и мере за њихово отклањање и спроводи се обука за запослене из ове области;
2.      На основу Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму („Сл. гласник РС“, 
бр.30/10) контролише забрану пушења у просторијама установе и одређује запослене који ће 
контролисати забрану пушења;
3.      На основу Закона о раду („Сл.гласник РС“, бр. 25/05,61/05,54/09,32/13,75/2014,13/2017-одлука 
УС,113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење ) доносе се одлуке у вези са остваривањем права 
запослених из радног односа;
4.      На основу Закона о спречавању злостављања на раду („Сл.гласник РС“, ' бр.36/10) повереник 
обезбеђује да запослени , пре ступања на рад писменим путем буде обавештен о забрани вршења 
злостављања и о правима, обавезама и одговорностима запосленог и послодавца у вези са 
забраном злостављања;
5.      На основу Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања („Сл.гласник РС“, 
бр.  95/2018 и 91/2019) води регистар запослених и осигураних лица;
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6.      На основу Закона о спречавању корупције („Сл. гласник РС“, бр. 35/2019,88/2019,11/2021-
аутентично тумачњење, 94/2021 и 14/2021) одређује лице које је одговорно за израду и спровођење 
плана интегритета и спровођење обуке под називом „Етика и интегритет“;
7.      На основу Закона о заштити пожара („Сл.гласник РС“, бр. 111/09,20/2015,87/2018 и 87/2018-
др.закон ) доноси програм основне обуке о заштити пожара по прибављеној сагласности 
надлежног министарства и организује обуку запосленикх из области заштите од пожара и именује 
лице стручно оспособљених за спровођење мера заштите од пожара;
8.      На основу Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16 и 95/2018-
аутентично тумачење ) издаје одговарајућа уверења о чињеницама о којима води евиденцију;
9.      На основу Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 91/2019) спроводи поступак јавне 
набавке добара, услуга и радова  чија је процењена вредност једнака или већа од вредности 
наведених у члану 27 ЗЈН. 

Назад на Садржај
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5. Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза

Сажет опис поступања органа јавне власти

Поступања по обавезама односно актима

Поступање
Акт из ког произлази обавеза органа јавне власти
Закон о основама система образовања и васпитања; Закон о предшколском васпитању и 
образовању 

Сажет опис поступања
1.      Води прописану евиденцију у штампаном и електронском облику и издаје јавне исправе 
(уверења, преводнице, исписнице);
2.      Води педагошку документацију васпитно-образовног рада;
3.      Усклађује акте установе са изменама и допунама закона;
4.      Врши пријем у радни однос;
5.      Пријављује запослене за испит за лиценцу;
6.      Води се евиденција у оквиру Јединственог информационог система просвете уношењем 
података о запосленима, деци и установи;
7.      Одржава седнице Управног одбора, седнице Васпитно-образовног већа, Савета родитеља и 
Педагошког колегијума.

План рада

План рада, извештај о раду или други документ сродне природе
Годишњи план рада за радну 2022/2023. годину Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија бр. 
60-494/2022-01 од 12.09.2022. године; Извештај о извршењу годишњег плана рада за радну 
2021/2022. годину Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија бр. 60-493/2022-01 од 12.09.2022. 
године. 

Назад на Садржај
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6. Прописи које орган јавне власти примењује у свом раду и прописи за 
чије доношење је надлежан

Прописи

Прописи којим је утврђена надлежност

Пропис којим је утврђена надлежност органа јавне власти, односно послова које обавља
Назив прописа
Закон о основама система образовањња и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/17,7/18-др.закон, 
10/19, 6/20 и 129/21)

Линк
https://pn2.propisi.net/?di=rp198663&dt=rp&dl=73734

Пропис којим је утврђена надлежност органа јавне власти, односно послова које обавља
Назив прописа
Закон о предшколском васпитању и образовању ("Сл. гласник РС", бр. 18/2010, 101/2017,   
113/2017-др. закон, 10/2019 и 129/2021)

Линк
https://pn2.propisi.net/?di=rp93558&dt=rp&dl=29948

Други прописи које орган јавне власти примењује у свом раду

Списак других прописа које орган јавне власти примењује у свом раду
·        Правилник о националном оквиру образовања и васпитања („Сл .гласник РС“, бр. 98/2017);
·        Правилник о основама програма предшколског васпитања и образовања („Сл. гласник РС“, 
број 110-00-612/2018-04 од 30. 08. 2018. године);
·        Правилник о стандардима компетенција за професију васпитача и његовог професионалног 
развоја („Службени гласник РС-Просветни гласник“ бр. 16/18 од 17. 09. 2018. године),
·        Правилник о стандардима квалитета рада установе („Службени гласник РС – Просветни 
гласник“, бр. 14/18 од 02.08.2018. године);
·        Правилник о вредновању квалитета рада установе (Службени гласник РС, бр.10/19 од 
15.02.2019. године);
·        Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности 
предшколске установе („Сл. гласник РС – Просветни гласник“,  бр. 1/19);
·        Правилник о врсти, називу, садржају и изгледу образаца евиденција и јавних исправа и начину 
њиховог вођења, попуњавања и издавања у предшколској установи („Сл. гласник РС“,  бр. 102/22);
·        Правилник о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у 
предшколским установама („Сл.гласник РС“,  бр.87/2021);
·        Правилник о стандардима компетенција за професију стручног сарадника у предшколској 
установи и његовог професионалног развоја („Сл. гласник РС-Просветни гласник“,  бр. 3 од 13. 
априла 2021.);
·        Правилник о програму свих облика рада стручног сарадника у предшколској установи („Сл. 
гласник РС – Просветни гласник“, број 6 од 4. августа 2021. године);
·        Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и 
стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр. 109/2021);
·        Правилник о ближим условима за остваривање припремног предшколског програма („Сл. 
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/2012);
·        Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 
занемаривање („Службени гласник РС“,  бр. 46 од 26. 06.2019. године, 104 од 31.07. 2020. године);
·        Правилник о стандардима комепетенција директора установе („Службени гласник РС“, бр. 
 38/13);
·        Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“,  бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 
93/2012, 62/2013 63/2013 – испр.,108/2013,142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 
113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021); 
·        Законом о платама у државним органима и јавним службама (,,Службени гласник РС'', 
34/01,62/06,63/06 , 116/08-др.закони, 92/2011, 99/2011-и др.закон, 10/2013 , 55/2013 и 
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99/2014,21/2016, 113/2017 и 95/2018); 
·        Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник 
РС“,  бр. 87/18); 
·        Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС“,  бр. 111/09, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. 
закони); 
·        Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“,  бр. 101/05, 91/2015 и 113/2017-
др.закон);
·        Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Сл. гласник РС“ , бр. 30/10);
·        Закон о безбедности хране (,,Сл. гласник РС“, бр. 41/2009 и 17/2019);
·        Закон о раду („Сл. гласник РС“,  бр. 25/05, 61/05, 54/09, 32/13,75/2014, 13/2017 – одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење);
·        Закон о спречавању злостављања на раду („Сл. гласник РС“, бр. 36/10);
·        Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Сл. гласник РС”,  бр. 34/03, 64/04 – одлука УС, 
84/04 – др. закон, 85/05, 101/05 – др. закон, 63/06 одлука УС, 5/09, 107/09, 101/2010, 
93/2012,62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 – одлука УС, 86/19 и 62/21);
·        Закон о спречавању корупције („Сл. гласник РС”,  бр. 35/2019, 88/2019, 11/2021 - аутентично 
тумачење, 94/2021 и 14/2022);
·        Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе („Сл. гласник РС“,  бр. 21/20 и 
32/21);
·        Закон о архивској грађи и архивској делатности („Службени гласник РС“, бр. 6-31/2020);
·        Закон о јавним набавкама (,,Службени гласник РС, број 91/2019);
·        Посебан колективни уговор за запослене у установама предшколског васпитања и 
образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне 
самоуправе ( „Сл. гласник РС“,  бр. 43 /2017,  97/2020);
·        Уредбa о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама 
(,,Службени гласник РС“, бр.  44/2001, ..... и 123/2021);
·        Уредба о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору 
(„Сл. гласник РС“,  бр. 81/2017, 6/2018 и 43/2018); 
·        Уредба о шифарнику радних места („Сл. гласник РС“,  бр.48/18);
·        Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, 
 бр. 22/2005, 51/2008, 88/2015, 105/2015, 48/2016 и 9/2022);
·        Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 
занемаривање ( „Сл. гласник РС“, бр. 46/2019 и 104/2020);
·        Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране 
запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
 бр. 22/2016);
·        Уредба о буџетском рачуноводству (,,Сл. гласник РС“, бр. 125/03, 12/06 и 27/2020);
·        Правилник о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских 
средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Сл. 
гласник РС“, , бр. 33/2015 и 101/2018);
·        Закон о централном регистру обавезног социјалног осигурања (,,Службени гласник РС“,  бр. 
95/2018 и 91/2019);
·        Закон о спречавању злостављања на раду („Сл. гласник РС“, бр. 36/2010); 
·        Закон о заштити узбуњивача („Сл. гласник РС“, бр.128/2014).

Прописи које је орган јавне власти сам донео

Прописи које је орган јавне власти сам донео
Статут ПУ "Бошко Буха" Инђија бр. 06-100/2022-01 од 30.06.2022. године
Правилник о организацији и систематизацији послова у ПУ "Бошко Буха" Инђија бр. 110-429/2022-01 
од 24.08.2022. године
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности деце у ПУ "Бошко Буха" Инђија бр. 
06-404-05/2018-01 од 30.11.2018. године, бр.06-119-1/2022-01 од 07.03.2022. године 
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у ПУ "Бошко Буха" Инђија бр. 
06-209-3/2014-01 од 04.07.2014. године
Кодекс понашања запослених бр. 06-351-3/2013-01 од 30.12.2013. године
Правила понашања у установи 06-204-04/2018-01 од 30.05.2018. год., 06.192-2/2020-01 од 
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30.03.06.2020. године
Правилник о упису деце у ПУ"Бошко Буха" Инђија бр. 06-110-4/2019-01 од 14.03.2019. године, бр. 
06-192-1/2020-01 од 30.03.2020. године, 06-60-1/2021-01 од 24.02.2021. године
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 06-411-14/2020-01 од 15.09.2020. 
године 
Правилник о заштити података о личности бр.06-235-6/2020-01 од 20.05.2020. године
Правилник о поступку спровођењапописа имовине и обавеза бр. 06-39-7/2021-01 од 05.02.2021. 
године
Правилник о спречавању сукоба интереса бр. 06-449-4/2019-01 од 29.10.2019. године
Правилник о службеној, заштитној и радној одећи и обући запоселних бр. 06-89-7/2020-01 од 
12.02.2020. године  
Правилник о награђивању запослених бр. 06-158/2021-01 од 15.04.2021. године
Правилник о донацијама бр. 06-449-3/2019-01 од 29.10.2019. године
Правилник о канцеларијском и архвском пословању бр. 06-264-2/2020-01 од 11.06.2020. године
Правилник о коришћењу службених мобилних телефона бр. 06-378-3/2014-01 од 25.12.2014. године
Правилник о поклонима бр. 06-449-2/2019-01 од 29.10.2019. године 
Пословник о раду Управног одбора бр. 06-204-02/2018-01 од 30.05.2018. године
Пословник о раду Савета родитеља бр. 60-135-2/2018-01 од 10.04.2018. године, бр. 
06-405-12/2020-01 од 15.09.2020. године
Пословник о раду Васпитно-образовног већа бр. 06-204-03/2018-01 од 30.05.2018. године
Правилник о раду библиотеке бр.06-322-1/2018-01 од 19.09.2018. године 
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7. Стратегије, програми, планови и извештаји које је донео орган јавне 
власти или су у поступку припреме

Стратегије програми планови извештаји

Списак

Назив стратегија, програма, планова и извештаја које је, у оквиру своје надлежности, орган јавне 
власти донео
Годишњи план рада ПУ  "Бошко Буха" Инђија за радну 2022/2023. годину

Извешатај о извршењу Годишњег плана рада за радну 2021/2022. годину
Развојни план за период од 2020. до 2023. године

Стратегије програми планови извештаји у припреми

Списак

Назив прописа, стратегија, програма, планова и извештаја из делокруга органа јавне власти, а који 
су у поступку припреме

Нема у поступку припреме ни једног од наведених актата.

Назад на Садржај
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http://vrtic-indjija.rs/wp-content/uploads/2022/09/%25D0%2598%25D0%2597%25D0%2592%25D0%2595%25D0%25A8%25D0%25A2%25D0%2590%25D0%2588-%25D0%259E-%25D0%2598%25D0%2597%25D0%2592%25D0%25A0%25D0%25A8%25D0%2595%25D0%258A%25D0%25A3-%25D0%2593%25D0%259E%25D0%2594%25D0%2598%25D0%25A8%25D0%258A%25D0%2595%25D0%2593-%25D0%259F%25D0%259B%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2590-%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%2594%25D0%2590-%25D0%2597%25D0%2590-2021-2022-k.pdf
http://vrtic-indjija.rs/wp-content/uploads/2022/09/%25D0%2598%25D0%2597%25D0%2592%25D0%2595%25D0%25A8%25D0%25A2%25D0%2590%25D0%2588-%25D0%259E-%25D0%2598%25D0%2597%25D0%2592%25D0%25A0%25D0%25A8%25D0%2595%25D0%258A%25D0%25A3-%25D0%2593%25D0%259E%25D0%2594%25D0%2598%25D0%25A8%25D0%258A%25D0%2595%25D0%2593-%25D0%259F%25D0%259B%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2590-%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%2594%25D0%2590-%25D0%2597%25D0%2590-2021-2022-k.pdf
http://vrtic-indjija.rs/wp-content/uploads/2022/09/%25D0%2598%25D0%2597%25D0%2592%25D0%2595%25D0%25A8%25D0%25A2%25D0%2590%25D0%2588-%25D0%259E-%25D0%2598%25D0%2597%25D0%2592%25D0%25A0%25D0%25A8%25D0%2595%25D0%258A%25D0%25A3-%25D0%2593%25D0%259E%25D0%2594%25D0%2598%25D0%25A8%25D0%258A%25D0%2595%25D0%2593-%25D0%259F%25D0%259B%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2590-%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%2594%25D0%2590-%25D0%2597%25D0%2590-2021-2022-k.pdf
http://vrtic-indjija.rs/wp-content/uploads/2020/09/%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%2597%25D0%2592%25D0%259E%25D0%2588%25D0%259D%25D0%2598-%25D0%259F%25D0%259B%25D0%2590%25D0%259D-2020.-2023..pdf
http://vrtic-indjija.rs/wp-content/uploads/2020/09/%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%2597%25D0%2592%25D0%259E%25D0%2588%25D0%259D%25D0%2598-%25D0%259F%25D0%259B%25D0%2590%25D0%259D-2020.-2023..pdf
http://vrtic-indjija.rs/wp-content/uploads/2020/09/%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%2597%25D0%2592%25D0%259E%25D0%2588%25D0%259D%25D0%2598-%25D0%259F%25D0%259B%25D0%2590%25D0%259D-2020.-2023..pdf
http://vrtic-indjija.rs/wp-content/uploads/2020/09/%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%2597%25D0%2592%25D0%259E%25D0%2588%25D0%259D%25D0%2598-%25D0%259F%25D0%259B%25D0%2590%25D0%259D-2020.-2023..pdf
http://vrtic-indjija.rs/wp-content/uploads/2020/09/%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%2597%25D0%2592%25D0%259E%25D0%2588%25D0%259D%25D0%2598-%25D0%259F%25D0%259B%25D0%2590%25D0%259D-2020.-2023..pdf
http://vrtic-indjija.rs/wp-content/uploads/2020/09/%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%2597%25D0%2592%25D0%259E%25D0%2588%25D0%259D%25D0%2598-%25D0%259F%25D0%259B%25D0%2590%25D0%259D-2020.-2023..pdf
http://vrtic-indjija.rs/wp-content/uploads/2020/09/%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%2597%25D0%2592%25D0%259E%25D0%2588%25D0%259D%25D0%2598-%25D0%259F%25D0%259B%25D0%2590%25D0%259D-2020.-2023..pdf
http://vrtic-indjija.rs/wp-content/uploads/2020/09/%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%2597%25D0%2592%25D0%259E%25D0%2588%25D0%259D%25D0%2598-%25D0%259F%25D0%259B%25D0%2590%25D0%259D-2020.-2023..pdf
http://vrtic-indjija.rs/wp-content/uploads/2020/09/%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%2597%25D0%2592%25D0%259E%25D0%2588%25D0%259D%25D0%2598-%25D0%259F%25D0%259B%25D0%2590%25D0%259D-2020.-2023..pdf


8. Подаци колегијалних органа о одржаним седницама и начину 
доношења одлука

Орган јавне власти не припада групи колегијалних органа
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9. Услуге које орган јавне власти пружа заинтересованим лицима као и 
поступак ради пружања услуга

Списак услуга

Услуге које орган јавне власти, у оквиру надлежности, непосредно пружа 
заинтересованим физичким и правним лицима

Подаци о услугама које орган јавне власти, у оквиру надлежности, непосредно пружа 
заинтересованим физичким и правним лицима
Назив услуге
Предшколско васпитање и образовање

Опис пружања услуге
Опис пружања услуге
 
Предшколска  установа „Бошко Буха“ Инђија  има статус јавне установе која обавља делатност 
предшколског васпитања и образовања у складу са Уставом Републике Србије, важећим законима 
и подзаконским актима из области образовања и васпитања, колективним уговором, другим 
релевантним прописима и Статутом установе.
 Установа врши упис деце у складу са својим могућностима и исказаним потребама родитеља 
односно других законских заступника деце.
 У предшколску установу може да се упише дете на захтев родитеља, односно другог законског 
заступника.
 У предшколску установу уписују се сва деца у години пред полазак у школу.
 Установа је дужна су да упише свако дете ради похађања припремног предшколског програма, без 
обзира на пребивалиште родитеља, односно другог законског заступника.
 Страни држављанин, лице без држављанства и тражилац држављанства, уписују се у установу под 
истим условима и на начин прописан за држављане Републике Србије.
 Упис деце у Установу врши се путем електронске услуге на националном Порталу e-Uprava Republike 
Srbije (www.euprava.gov.rs) и директно у Установи. 
Документа потребна за упис детета у Установу су: извод из матичне књиге рођених детета, потврда 
о радно-правном статусу родитеља/другог законског заступника детета, потврда о тренутном 
пребивалишту детета и доказ о здравственом прегледу детета.
 Приликом пријављивања детета за упис у Установу родитељ, односно други законски заступник 
детета може дати сагласност да податке из Уверења о пребивалишту, Матичне књиге рођених и 
Централног регистра обавезног социјалног осигурања прибави Установа по службеној дужности. 
Уколико подносилац захтева није дао сагласност да се потребни подаци прибаве по службеној 
дужности, дужан је да потребна документа самостално прибави.
 Такса на пријаву за упис детета се не наплаћује.
 Родитељи/други законски заступници деце која нису уписана у Установу имају право подношења 
приговора у року од 3 дана од дана објављивања листа примљене деце и листе деце на чекању које 
се објављују на огласним таблама свих објеката Установе. 
Приговор се у писаном облику подноси Комисији за упис деце, лично или путем електронске поште 
на Е- маил адресу установе – vrtic@indjija.rs.
Директор одлучује о приговору у року од 15 дана од дана пријема приговора.
Након доношења одлука по поднетим приговорим родитеља Комисија утврђује коначне резултате 
уписа и објављује их на огласним таблама свих објеката установе. 
Установа издаје јавне исправе о похађању припремног предшколског програма и то:
- уверење о похађању припремног предшколског програма; 
- преводницу о преласку детета из једне у другу предшколску установу
Установа издаје родитељима односно законским заступницима детета и потврде о упису деце у 
предшколску установу ради регулисања права законских заступника на дечији 
додатак  родитељски додатак и регресирање трошкова боравка деце у установи.
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10. Преглед података о пруженим услугама

Подаци о пруженим услугама у претходној и текућој години

Статистички преглед

Број тражења одређене услуге, број случајева када је услуга пружена (посебно у року и после истека рока)
Назив услуге  Претходне године Текуће године Пружено у року Пружено по истеку

Уверења о похађању ППП 449 418

Преводнице 2 2

Потврде 449 418

Додатни подаци о пруженим услугама

Предузете мере

Праћење тока поступка

Назад на Садржај

Предшколска установа "Бошко Буха"

Информатор о раду Aжуриран 16. новембар 2022. Страна: 18 од 51



11. Подаци о извршеним инспекцијама и ревизијама пословања 
органа јавне власти

Извршене инспекције

Подаци о извршеним инспекцијама пословања у претходној и текућој години

Инспекција
Година (текућа, претходна)
2021. година

Врста инспекцијског надзора
Општина Инђија, Општинска управа Инђија, Одељење за инспекцијске послове, Просветни 
инспектор

Основ за покретање
Редован инспекцијски надзор

Резултат извршеног надзора
Установа примењује прописе из области предшколског васпитања и образовања као и друге 
законске прописе и акте везане за ову област.
 
 Увидом и контролом пословања Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија  нису утврђене 
незаконитости и неправилности у раду. 

Инспекција
Година (текућа, претходна)
2021. година

Врста инспекцијског надзора
Општина Инђија, Општинска управа Инђија, Одељење за инспекцијске послове, Просветни 
инспектор

Основ за покретање
Ванредан инспекцијски надзор

Резултат извршеног надзора
Установа примењује прописе из области предшколског васпитања и образовања као и друге 
законске прописе и акте везане за ову област.
 
 Увидом и контролом пословања Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија  нису утврђене 
незаконитости и неправилности у раду. 

Инспекција
Година (текућа, претходна)
2021. година

Врста инспекцијског надзора
РС, АПВ, Покрајински секретаријат за здравство, Сектор за санитарни надзор и јавно здравље, 
Одељење у Сремској Митровици, Санитарни инспектор, 

Предшколска установа "Бошко Буха"

Информатор о раду Aжуриран 16. новембар 2022. Страна: 19 од 51



Основ за покретање
5 Ванредних инспекцијских надзора

Резултат извршеног надзора
 Увидом и контролом пословања Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија  нису утврђене 
незаконитости и неправилности у раду.  

Инспекција
Година (текућа, претходна)
2022. година 

Врста инспекцијског надзора
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Основ за покретање
Редован надзор по службеној дужности над спровођењем Закона о заштити података о личности у 
установи 

Резултат извршеног надзора
Предшколска установа примењује и усклађен је субјект са Законом  о заштити података о 
личности. 

Инспекција
Година (текућа, претходна)
2022. година

Врста инспекцијског надзора
Општина Инђија, Општинска управа Инђија, Одељење за инспекцијске послове, Просветни 
инспектор

Основ за покретање
Ванредан инспекцијски надзор 

Резултат извршеног надзора
Ускладити Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбеднсти деце са одредбама 
Закона о предшколском васпитању и образовању.

Инспекција
Година (текућа, претходна)
2022. година

Врста инспекцијског надзора
Општина Инђија, Општинска управа Инђија, Одељење за инспекцијске послове, Просветни 
инспектор

Основ за покретање
Редован  инспекцијски надзор

Предшколска установа "Бошко Буха"
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Резултат извршеног надзора
 Увидом и контролом пословања Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија  нису утврђене 
незаконитости и неправилности у раду.  

Инспекција
Година (текућа, претходна)
2022. година

Врста инспекцијског надзора
Општина Инђија, Општинска управа Инђија, Одељење за инспекцијске послове, Просветни 
инспектор

Основ за покретање
Ванредан инспекцијски надзор

Резултат извршеног надзора
Просветног инспектора обавестити о исходу дисциплинског поступка.

Инспекција
Година (текућа, претходна)
2022. година

Врста инспекцијског надзора
Општина Инђија, Општинска управа Инђија, Одељење за инспекцијске послове, Просветни 
инспектор

Основ за покретање
Ванредни инспекцијски надзор

Резултат извршеног надзора
 Увидом и контролом пословања Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија  нису утврђене 
незаконитости и неправилности у раду.  

Инспекција
Година (текућа, претходна)
2022. година

Врста инспекцијског надзора
Општина Инђија, Општинска управа Инђија, Одељење за инспекцијске послове, Просветни 
инспектор

Основ за покретање
Ванредан инспекцијски надзор 
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Резултат извршеног надзора
Увидом и контролом пословања Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија  нису утврђене 
незаконитости и неправилности у раду.  

Инспекција
Година (текућа, претходна)
2022. година

Врста инспекцијског надзора
РС, АПВ, Покрајински секретаријат за здравство, Сектор за санитарни надзор и јавно здравље, 
Одељење у Сремској Митровици, Санитарни инспектор, 

Основ за покретање
6 Редованих  инспекцијских  надзора

Резултат извршеног надзора
Увидом и контролом пословања Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија  нису утврђене 
незаконитости и неправилности у раду.  

Инспекција
Година (текућа, претходна)
2022. година

Врста инспекцијског надзора
РС, АПВ, Покрајински секретаријат за здравство, Сектор за санитарни надзор и јавно здравље, 
Одељење у Сремској Митровици, Санитарни инспектор, 

Основ за покретање
Редован инспекцијски надзор

Резултат извршеног надзора
Зидове магацина у објекту "Невен" у Инђији довести у хигијенски и технички уредно стање; 
обезбедити обуку за стицање основних знања о хигијени хране, личној хигијени и мерама заштите 
од заразних болести за запослене радније на пословима исхране, неге и одржавања хигијене у 
установи

Извршене ревизије

Подаци о извршеним ревизијама пословања у претходној и текућој години

Ревизија
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12. Подаци о средствима рада и објектима које орган поседује, 
односно користи

Непокретности

Подаци о непокретностима

Непокретност
Опис непокретности
Објекат „Сунце“ 
Катастарска  парцела бр. 162  КО Инђија 
Површина објекта 1982 м2 
Површина дворишта 7.946 м2

Да ли непокретност представља имовину органа или је корисник
Право коришћења

Основ коришћења
Јавна својина општине Инђија

Непокретност
Опис непокретности
Објекат „Невен“ 
Катастарска  парцела бр. 3761  КО Инђија 
Површина објекта 932 м2 
Површина дворишта 6.848 м2

Да ли непокретност представља имовину органа или је корисник
Право коришћења

Основ коришћења
Јавна својина општине Инђија

Непокретност
Опис непокретности
Објекат „Лабуд“ 
 Катастарска  парцела бр. 4040/173 КО Инђија 
 Површина објекта 1.017 м2 

Да ли непокретност представља имовину органа или је корисник
Право коришћења

Основ коришћења
Јавна својина општине Инђија
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Непокретност
Опис непокретности
Објекат „Маслачак“ 
Катастарска  парцела бр. 298 КО Бешка 
Површина објекта 554 м2 
Површина дворишта 564м2

Да ли непокретност представља имовину органа или је корисник
Право коришћења

Основ коришћења
Јавна својина општине Инђија

Непокретност
Опис непокретности
Објекат „Сунцокрет“ 
Катастарска  парцела бр. 4 КО Нови Карловци
Површина објекта 117 м2 
Површина дворишта 881м2

Да ли непокретност представља имовину органа или је корисник
Право коришћења

Основ коришћења
Својина Земљорадничеке  задруге „Нови Карловци“ Нови Карловци

Непокретност
Опис непокретности
Објекат „Пчелица“ 
Катастарска  парцела бр. 502 КО Нови Сланкамен 
Површина објекта 228 м2 
Површина дворишта 1.255 м2

Да ли непокретност представља имовину органа или је корисник
Право коришћења

Основ коришћења
Јавна својина општине Инђија

Непокретност
Опис непокретности
Објекат „Цврчак“ 
Катастарска  парцела бр. 1 КО Крчедин
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Површина објекта 117 м2 
Површина дворишта 264 м2

Да ли непокретност представља имовину органа или је корисник
Право коришћења 

Основ коришћења
Јавна својина општине Инђија

Непокретност
Опис непокретности
Објекат „Бамби“ 
Катастарска  парцела бр. 345 КО Марадик
Површина објекта 184 м2 
Површина дворишта 32 м2

Да ли непокретност представља имовину органа или је корисник
Право коришћења

Основ коришћења
Јавна својина општине Инђија

Непокретност
Опис непокретности
Објекат „Бубамара“ 
Катастарска  парцела бр. 267/26 КО Љуково 
Површина објекта 94 м2 
Површина дворишта 128 м2

Да ли непокретност представља имовину органа или је корисник
Право коришћења

Основ коришћења
Јавна својина општине Инђија

Непокретност
Опис непокретности
Објекат „Ђурђевак“ 
Катастарска  парцела бр. 32 КО Чортановци 
Површина објекта 554 м2 
Површина дворишта 564м2

Да ли непокретност представља имовину органа или је корисник
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Право коришћења

Основ коришћења
Јавна својина општине Инђија

Непокретност
Опис непокретности
Предшколска установа "Бошко Буха" Инђија је корисник простора при основним школама са 
територије општине Инђија за остваривње припремног предшколског програма у години пред 
полазак деце у школу, у следећим основним школама:
ОШ "Петар Кочић" Инђија
ОШ "Душан Јерковић" Инђија
ОШ "Јован Поповић" Инђија
ОШ "Браћа Груловић" Бешка
ОШ " 22 јул" Крчедин
ОШ "Слободан Бајић Паја" Нови Карловци 

Покретности

Покретности веће вредности

Списак покретности веће вредности
  
   OPREMA   Transportna sredstva

 1. Renault Trafic Passenger
        

 2. Fiat punto 1.3 jtd classic dinamic
     

3.  RENAULT KANGOO EXPRESS dostavno vozilo
 
4.  OPEL VIVARO VAN TERETNO VOZILO
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Предшколска установа "Бошко Буха"

Информатор о раду Aжуриран 16. новембар 2022. Страна: 26 од 51



13. Опис правила у вези са јавношћу рада

Прописи којима се уређује начин остваривања јавности рада органа јавне власти

Прописи

Пропис којим се уређује начин остваривања јавности рада органа јавне власти, као и 
искључење и ограничавање јавности рада тог органа.
Назив прописа
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја

Година доношења
2004.

Место објављивања
Службени гласник РС, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021

Линк ка месту где се текст документа може преузети
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_slobodnom_pristupi_informacijama_od_javnog_znacaja.html

Јавност рада

Подаци о јавности рада

Име и презиме лица које је овлашћено за сарадњу са новинарима и јавним гласилима
директор Јелена Кресоја

Контакт телефон
022/560-614

Адреса електронске поште
vrtic@indjija.rs

Изглед и опис поступка за добијање идентификационих обележја за праћење рада органа

Није применљиво

Изглед идентификационих обележја запослених у органу који могу доћи у додир са грађанима по 
природи свог посла или линк ка месту где се она могу видети

Није применљиво.

Могућност присуства седницама органа јавне власти и непосредног увида у рад органа јавне 
власти
Установа има орган управљања-Управани одбор који одржава своје седнице. Седнице су јавне 
изузев у законом предвиђеним  случајевима. 

Допуштеност аудио и видео снимања објеката које користи орган јавне власти и активности органа 
јавне власти
/
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14. Врсте информација у поседу, укључујући садржај база података и 
регистара којима рукује орган јавне власти

Врсте информација у поседу

Списак информација

Врсте информација које су настале у раду или у вези са радом органа и које се налазе у његовом 
поседу

Описни назив 
информације

Врста информације Омогућени приступ Напомена

папирна 
документација

оснивање и 
организација рада

Омогућен без 
ограничења

папирна 
документација

радни односи Ограничен у складу са 
законом

папирна 
документација

безбедност и заштита 
на раду

Ограничен у складу са 
законом

папирна 
документација

правна и друга општа 
акта

Омогућен у начелу без 
ограничења

папирна 
документација

финансијско и 
рачуноводствено 
пословање

Ограничен у складу са 
законом

папирна 
документација

васпитно-образовни 
рад

Ограничен у складу са 
законом

папирна 
документација

јавне набавке Омогућен у начелу без 
ограничења

Базе података и регистри

Списак база и успостављених регистра

Регистар односно евиденција из надлежности органа у електронском облику
Назив
ЦРОСО: Централни регистар обавезног социјалног осигурања и регистар запослених код корисника 
јавних средстава

Основ успостављања
Закон о централном регистру обавезног социјалног осигурања ("Сл. гласник РС", бр. 95/2018 и 
91/2019)

Врста података који се прикупљају
Име, име једног родитеља, и презиме осигураног лица, пол, ЈМБГ, датум рођења, адреса 
пребивалишта (место, улица и број), држављанство, стечена стручна спрема, радно место, врста и 
ниво квалификација према радном месту, радно време (пуно/непуно), врста запослења (одређено/
неодређено), датум почетка и престанка осигурања, укупан стаж, стаж у радном односу, стаж ван 
радног односа, стаж за јубиларну награду, проценат минулог рада, коефицијент за обрачун плате, 
додатни коефицијент, укупан коефицијент, нето основица, нето основна плата, бруто основица.
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Извора података, односно да ли је извор из надлежности органа или се користе подаци чија је 
изворна надлежност другог органа
Извор је из надлежности органа  ПУ"Бошко Буха" Инђија. Подаци се прикупљају од запослених. 
Запослени при заснивању радног односа дају писмену сагласност за обраду података о личности у 
циљу испуњења законских обавеза Руковаоца.

Начин и могућност приступа подацима
Информације од јавног значаја из документа који садржи податке о личности могу бити учињене 
доступним тражиоцу на начин којим се обезбеђује да се право јавности да зна и право на заштиту 
података о личности могу остварити заједно, у мери прописаној законом којим се уређује заштита 
података о личности и Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Регистар односно евиденција из надлежности органа у електронском облику
Назив
ЈИСП-регистар запослених

Основ успостављања
Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др 
закон, 27/18 др закон, 10/19, 6/20 и 129/21),  Правилник о јединственом информационом систему 
просвете ("Сл. гласник РС", бр. 81/2019)

Врста података који се прикупљају
У регистар запослених, установа уноси и ажурира податке о идентитету и професионалном статусу 
запослених.
 Подаци о идентитету јесу: име, презиме, име једног родитеља, јединствени матични број грађана (у 
даљем тексту: ЈМБГ), пол, датум, место и држава рођења, држављанство, место, општина и држава 
становања са адресом, контакт телефон и адреса електронске поште.
 Подаци о професионалном статусу јесу:
 1) ниво, односно степен и врста стеченог образовања према Националном оквиру квалификација 
Републике Србије, назив и седиште школе, односно високошколске установе у којој је стечен 
највиши степен образовања и језик на коме је стечено основно, средње и високо образовање;
 2) назив установе:
 (1) у којој је у радном односу на основу уговора о раду (број и датум уговора) - радни однос у једној 
или више установа са пуним или непуним радним временом (проценат радног времена), на 
неодређено или одређено време (период трајања радног односа), у својству приправника и на 
пробном раду;
 (2) из које је запослени упућен на рад у иностранство - број и датум решења министра надлежног за 
послове образовања и васпитања (у даљем тексту: министар), држава, место, установа и период на 
које се упућује;
 (3) радно ангажован ван радног односа на основу уговора: о извођењу наставе или за полагање 
испита, о стручном усавршавању са приправником-стажистом, о делу, о привременим и 
повременим пословима, о заступању или посредовању;
 3) радни стаж за сваки претходни радни однос у образовању и васпитању: датум почетка и 
завршетка рада, назив и седиште сваке установе у којој је имао својство запосленог;
 4) датум положеног испита и број дозволе за рад наставника, васпитача и стручног сарадника (у 
даљем тексту: лиценца); датум положеног испита за секретара и број дозволе за рад секретара (у 
даљем тексту: лиценца за секретара), односно назив органа, број и датум уверења о положеном 
правосудном или стручном испиту за запослене у органима државне управе или државном 
стручном испиту који се сматра лиценцом за секретара; датум положеног испита за директора и 
број дозволе за рад директора (у даљем тексту: лиценца за директора); број и датум решења 
министра о суспензији или одузимању лиценце наставника, васпитача и стручног сарадника, број и 
датум решења министра о одузимању лиценце за директора;
 5) стручно усавршавање похађањем: одобрених програма обука, домаћих или страних стручних 
скупова - конгреса, сабора, сусрета, дана, конференција, саветовања, симпозијума, округлог стола, 
трибине, вебинера, летње или зимске школе, стручног и студијског путовања и пројекта 
мобилности, остваривањем менторства у оквиру студентске праксе која има статус установе 
вежбаонице; са бројем бодова за петогодишњи период;
 6) каријерно напредовање: стицање звања педагошког саветника, самосталног педагошког 
саветника, вишег педагошког саветника и високог педагошког саветника - звање, број и датум 
решења директора установе; избор за саветника - спољног сарадника, број и датум решења 
министра о стављању на листу, број и датум решења о искључењу са листе;
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 7) кретање у служби - ментор приправника, ментор на студентској пракси, помоћник директора, 
вршилац дужности директора, директор.
 
 
 

Извора података, односно да ли је извор из надлежности органа или се користе подаци чија је 
изворна надлежност другог органа
Подаци се прикупљају од запослених. Запослени при заснивању радног односа дају писмену 
сагласност за обраду података о личности у циљу испуњења законских обавеза Руковаоца.

Начин и могућност приступа подацима
Од података из регистра запослених доступни су јавности: име и презиме, степен и врста 
образовања, установа у којој је ангажован.

Регистар односно евиденција из надлежности органа у електронском облику
Назив
ЈИСП-регистар деце

Основ успостављања
Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др 
закон, 27/18 др закон, 10/19, 6/20 и 129/21) Правилник о јединственом информационом систему 
просвете ("Сл. гласник РС", бр. 81/2019)

Врста података који се прикупљају
1) Подаци за одређивање идентитета детета су: јединствени образовни број (у даљем тексту: ЈОБ), 
пол, датум, место и држава рођења, место и држава становања, контакт телефон, национална 
припадност (изјашњавање о националној припадности није обавезно).
 2) Подаци за одређивање образовног статуса детета у предшколском васпитању и образовању јесу 
подаци о: врсти установе, врсти и трајању предшколског програма, васпитној, односно развојној 
групи у коју је уписано дете, језику на којем се изводи васпитно-образовни рад, индивидуалном 
васпитно-образовном плану, матерњем језику и националној припадности (изјашњавање о 
националној припадности није обавезно);
 3) Подаци за одређивање социјалног статуса детета јесу: припадност социјално угроженим 
категоријама становништва - о примању новчане социјалне помоћи, могућност обезбеђивања 
уџбеника, књига, прибора и опреме за учење, ужине; услови становања и стање породице - број 
чланова породичног домаћинства, становање у стану, кући, породичној кући, подстанарство или 
други облици становања, становање у дому, коришћење ученичког кредита и стипендије и 
стипендије за изузетно надарене ученике, коришћење своје собе, удаљеност домаћинства од 
установе; социјални статус родитеља - стечен ниво образовања, занимање и облик запослења.
 4) Подаци за одређивање функционалног статуса детета: подаци добијени на основу процене 
потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке коју утврђује 
интерресорна комисија, односно установа и уносе се у регистар као податак о постојању 
функционалних потешкоћа у домену вида, слуха, грубе или фине моторике, интелектуалних 
потешкоћа, потешкоћа са комуникацијом, са понашањем и социјализацијом и подаци за 
остваривање права на смештај или опоравак у установи ученичког стандарда.
 
 

Извора података, односно да ли је извор из надлежности органа или се користе подаци чија је 
изворна надлежност другог органа
Подаци се прикупљају од родитеља/других законских заступника деце на основу писмене 
сагласности за обраду података о личности у циљу испуњења законских обавеза Руковаоца.

Начин и могућност приступа подацима
Подаци о деци из ЈИСП-а доступни су искључиво у сврху прописану законом.
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Регистар односно евиденција из надлежности органа у електронском облику
Назив
ИСПФИ-Информациони систем за подношење финансијских извештаја

Основ успостављања
Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника 
буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и 
буџетских фондова ("Сл. гласник РС", бр. 18/2015, 104/2018 и 151/2020)

Врста података који се прикупљају
 Биланс стања
 Биланс прихода и расхода
 Извештај о капиталним издацима и примањима
 Извештај о новчаним токовима
 Извештај о извршењу буџета
 
 

Извора података, односно да ли је извор из надлежности органа или се користе подаци чија је 
изворна надлежност другог органа
Извор података је из надлежности органа.

Начин и могућност приступа подацима
Подаци из Информационог система за подношење финансијских извештаја јавно су доступни на 
http://www.pusid.edu.rs/

Регистар односно евиденција из надлежности органа у електронском облику
Назив
Портал јавних набавки

Основ успостављања
Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 91/2019)

Врста података који се прикупљају
Назив понуђача, адреса седишта (општина, место, улица и број), ПИБ, матични број, број текућег 
рачуна, назив банке код које је отворен текући рачун, контакт телефон, име и презиме овлашћеног 
лица
 
 
 

Извора података, односно да ли је извор из надлежности органа или се користе подаци чија је 
изворна надлежност другог органа
Извор података је из надлежности органа.

Начин и могућност приступа подацима
Подаци доступни на https://jnportal.ujn.gov.rs/
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15. Чување носача информација

Врсте носача информација које орган јавне власти поседује

Носачи информација

Носач информација
Врста носача информација
Информације обухватају податке у датотекама и електронским базама података.

Начин чувања
Подаци у оквиру информационих система чувају се на серверима информационих система. 
Информационим системима могу приступити само обрађивачи података путем електронског 
сертификата по овлашћењу одговорног лица Рукоцаова. Информациони систем бележи и чува 
логовање и активности корисника (датум и време активности, унос измена и брисање података).
Подаци који се чувају у компјутерским дадотекама заштићени су на начин да се за приступ 
рачунарима користе приступне шифре као безбедносна мера. Сваки рачунар има своју приступну 
шифру.
 Папирна документација се чува  у наменским арманима и архиви, закључана.
 
  

Место чувања
Информације настале у раду  установе се чувају у оквиру информационих система које 
предшколска установа користи (ЈИСП, ЦРОСО, РЕГИСТАР ЗАПОСЛЕНИХ, Е-ПОРЕЗИ).
 Информације настале у раду  установе  у папирној форми се чувају трајно у архиви установе или се 
предају као архивска грађа Историјском архиву Срем под условима и у роковима предвиђеним 
законом, односно одабира се архивска грађа и издваја ради уништења безвреданог  документарног 
материјала којем је истекао рок чувања.  
Папирна документација која се односи на предмете у раду чува се код пословног секретара, 
секретара установе, руководиоца финансијско-рачуноводтвених послова, самосталног сарадника 
за финансијско-рачуноводтвене послове, службеника за јавне набавке. 
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16. Списак најчешће тражених информација од јавног значаја

Информације од јавног значаја

Списак најчешће тражених информација

Информације које су тражене више пута

Информације о  трошковима  стручног усавршавања запослених;
Информације о Финансијском извештају и финансијским расходима.
 

Проактивно објављивање

Одговори на често постављана или очекивана питања
/

Судска пракса, службена мишљењима и објашњењима о примени прописа
/

Инфо-сервис
/
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17. Информације о подношењу захтева за приступ информацијама од 
јавног значаја

Начин подношења захтева

Видови подношења захтева и контакт подаци

Видови подношења захтева који се могу користити
 У писаној форми на адресу: Предшколска установа "Бошко Буха" Инђија ул. Душана Јерковића 17а, 
22320 Инђија

Електронском поштом: vrtic@indjija.rs

Поштанска адреса
Душана Јерковића 17а, 22320 Инђија

Број факса
/

Адреса за пријем електронске поште
vrtic@indjija.rs

Тачно место
Душана Јерковића 17а, канцеларија бр.1, 22320 Инђија
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18. Финансијски подаци

Планирани, одобрени и остварени приходи и расходи у текућој години

Приходи и расходи приказани укупно и по ставкама

Табеларни приказа прихода и расхода буџетског раздела из закона, одлуке о буџету, финансијског плана или другог документа
Извор 
финан.

Функ. Прог. Прој. Ек. Класиф. Конто Опис Одобрено Реализовано %

7 911 2002-0002 411 411000 PLATE, 
DODACI I 
NAKNADE 
ZAPOSLENIH 
(ZARADE)

8,628,300.00 7,916,255.21 91.75

1 911 2002-0002 411 411000 PLATE, 
DODACI I 
NAKNADE 
ZAPOSLENIH 
(ZARADE)

131,182,000.
00

131,099,092.
37

99.94

7 911 2002-0002 412 412000 SOCIJALNI 
DOPRINOSI 
NA TERET 
POSLODAVCA

1,436,670.00 1,278,475.19 88.99

1 911 2002-0002 412 412000 SOCIJALNI 
DOPRINOSI 
NA TERET 
POSLODAVCA

21,801,530.00 21,172,503.32 97.11

1 911 2002-0002 413 413000 NAKNADE U 
NATURI

2,840,000.00 460,969.69 16.23

1 911 2002-0002 414 414000 SOCIJALNA 
DAVANJA 
ZAPOSLENIM
A

9,681,000.00 6,746,764.86 69.69

1 911 2002-0002 415 415000 NAKNADE 6,000,000.00 3,611,507.87 60.19
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Извор 
финан.

Функ. Прог. Прој. Ек. Класиф. Конто Опис Одобрено Реализовано %

TROŠKOVA 
ZA 
ZAPOSLENE

1 911 2002-0002 416 416000 NAGRADE 
ZAPOSLENIM
A I OSTALI 
POSEBNI 
RASHODI

2,000,000.00 1,332,010.55 66.60

7 911 2002-0002 421 421000 STALNI 
TROŠKOVI

70,000.00 0.00 0.00

1 911 2002-0002 421 421000 STALNI 
TROŠKOVI

26,000,000.00 14,683,066.28 56.47

1 911 2002-0002 422 422000 TROŠKOVI 
PUTOVANJA

750,000.00 611,460.04 81.53

1 911 2002-0002 423 423000 USLUGE PO 
UGOVORU

4,100,000.00 2,025,588.08 49.40

7 911 2002-0002 423 423000 USLUGE PO 
UGOVORU

497,600.00 0.00 0.00

1 911 2002-0002 424 424000 SPECIJALIZO
VANE 
USLUGE

3,500,000.00 1,178,027.60 33.66

1 911 2002-0002 425 425000 TEKUĆE 
POPRAVKE I 
ODRŽAVANJE

12,000,000.00 2,712,386.27 22.60

7 911 2002-0002 426 426000 MATERIJAL 2,367,430.00 0.00 0.00

1 911 2002-0002 426 426000 MATERIJAL 36,249,442.00 19,538,237.40 53.90

1 911 2002-0002 431 431000 AMORTIZACIJ
A 
NEKRETNINA 
I OPREME

200,000.00 0.00 0.00
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Извор 
финан.

Функ. Прог. Прој. Ек. Класиф. Конто Опис Одобрено Реализовано %

1 911 2002-0002 465 465000 OSTALE 
DONACIJE, 
DOTACIJE I 
TRANSFERI

600,000.00 0.00 0.00

1 911 2002-0002 482 482000 POREZI, 
OBAVEZNE 
TAKSE I 
KAZNE

1,000,000.00 162,762.00 16.28

1 911 2002-0002 483 483000 NOVČANE 
KAZNE I 
PENALI PO 
REŠENJU 
SUDOVA

5,000,000.00 0.00 0.00

1 911 2002-0002 511 511000 ZGRADE I 
GRAĐEVINSKI 
OBJEKTI

7,000,000.00 200,000.00 2.86

1 911 2002-0002 512 512000 MAŠINE I 
OPREMA

22,300,000.00 8,395,691.64 37.65

1 911 2002-0002 513 513000 OSTALE 
NEKRETNINE 
I OPREMA

1,000,000.00 0.00 0.00

1 911 2002-0002 515 515000 NEMATERIJA
LNA IMOVINA

1,300,000.00 462,451.83 35.57

1 040 0901-0006 472 472000 NAKNADE ZA 
SOCIJALNU 
ZAŠTITU IZ 
BUDZETA-
BORAVAK 
DECE U PU

10,400,000.00 10,075,150.70 96,88

317,903,972.
00

233,662,400.
90
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Планирани, одобрени и остварени приходи и расходи у претходној години

Приходи и расходи приказани укупно и по ставкама

Табеларни приказа прихода и расхода буџетског раздела из закона, одлуке о буџету, финансијског плана или другог документа
Извор 
финан.

Функ. Прог. Прој. Ек. Класиф. Конто Опис Одобрено Реализовано %

1 040 472 40 1 10,400,000.00 NAKNADE ZA 
SOC ZASTITU 
IZ BUDZETA - 
BORAVAK 
DECE U PU

10,400,000.00 3,089,381.67 29.71

7 911 411 911 7 8,628,830.00 PLATE, 
DODACI I 
NAKNADE 
ZAPOSLENIH 
(ZARADE)

8,628,830.00 7,334,216.25 85.00

1 911 411 911 1 150,730,923.
15

PLATE, 
DODACI I 
NAKNADE 
ZAPOSLENIH 
(ZARADE)

150,730,923.
15

134,316,060.
65

89.11

7 911 412 911 7 1,436,698.00 SOCIJALNI 
DOPRINOSI 
NA TERET 
POSLODAVCA

1,436,698.00 1,429,337.65 99.49

1 911 412 911 1 25,096,700.99 SOCIJALNI 
DOPRINOSI 
NA TERET 
POSLODAVCA

25,096,700.99 22,157,039.37 88.29

1 911 413 911 1 2,840,000.00 NAKNADE U 
NATURI

2,840,000.00 1,832,418.43 64.52

1 911 414 911 1 6,300,000.00 SOCIJALNA 
DAVANJA 
ZAPOSLENIM

6,300,000.00 5,542,008.78 87.97
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Извор 
финан.

Функ. Прог. Прој. Ек. Класиф. Конто Опис Одобрено Реализовано %

A

1 911 415 911 1 7,000,000.00 NAKNADE 
TROŠKOVA 
ZA 
ZAPOSLENE

7,000,000.00 3,830,280.08 54.72

1 911 416 911 1 2,000,000.00 NAKNADE 
ZAPOSLENIM
A I OSTALI 
POSEBNI 
RASHODI

2,000,000.00 1,693,590.93 84.68

7 911 421 911 7 70,000.00 STALNI 
TROŠKOVI

70,000.00 0.00 0.00

1 911 421 911 1 26,000,000.00 STALNI 
TROŠKOVI

26,000,000.00 10,606,211.92 40.79

1 911 422 911 1 750,000.00 TROŠKOVI 
PUTOVANJA

750,000.00 353,765.00 47.17

1 911 423 911 1 4,100,000.00 USLUGE PO 
UGOVORU

4,100,000.00 2,358,079.09 57.51

7 911 423 911 7 513,600.00 USLUGE PO 
UGOVORU

513,600.00 105,618.70 20.56

1 911 424 911 1 3,500,000.00 SPECIJALIZO
VANE 
USLUGE

3,500,000.00 1,338,047.60 38.23

1 911 425 911 1 12,000,000.00 TEKUĆE 
POPRAVKE I 
ODRŽAVANJE

12,000,000.00 2,295,178.03 19.13

1 911 426 911 1 36,250,000.00 MATERIJAL 36,250,000.00 26,694,183.97 73.64

7 911 426 911 7 2,456,872.00 MATERIJAL 2,456,872.00 2,235,071.23 90.97

1 911 431 911 1 200,000.00 AMORTIZACIJ
A 

200,000.00 0.00 0.00
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Извор 
финан.

Функ. Прог. Прој. Ек. Класиф. Конто Опис Одобрено Реализовано %

NEKRETNINE 
I OPREME

1 911 482 911 1 1,000,000.00 POREZI, 
OBAVEZNE 
TAKSE, 
KAZNE I 
PENALI

1,000,000.00 93,622.00 9.36

1 911 483 911 1 2,000,000.00 NOVČANE 
KAZNE I 
PENALI PO 
REŠENJU 
SUDOVA

2,000,000.00 267,477.72 13.37

1 911 511 911 1 4,000,000.00 ZGRADE I 
GRAĐEVINSKI 
OBJEKTI

4,000,000.00 192,000.00 4.80

1 911 512 911 1 28,900,000.00 MAŠINE I 
OPREMA

28,900,000.00 26,370,227.91 91.25

1 911 513 911 1 1,000,000.00 OSTALE 
NEKRETNINE 
I OPREMA

1,000,000.00 0.00 0.00

1 911 515 911 1 1,300,000.00 NEMATERIJA
LNA IMOVINA

1,300,000.00 1,251,197.92 96.25

   

    

338,473,624.
14

255,385,014.
90

Други подаци о буџету

Информације о приступу документима
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19. Подаци о јавним набавкама
План јавних набавки за 2022. годину, као и све његове измене и допуне, Предшколске установе "Бошко Буха" Инђија објављене су на:
1) Интернет страници установе: http://vrtic-indjija.rs/javne-nabavke/
2) На Порталу јавних набавки: https://jnportal.ujn.gov.rs/plan-ca/7505

У наставку је приказан План јавних набавки Предшколске установе "Бошко Буха" Инђија за текућу, 2022. годину.

План и реализација јавних набавки за текућу годину

План јавних набавки

План јавних набавки за текућу годину и његове евентуалне измене и допуне током године
Врста 
предмета

Предмет 
набавке

Вредност Врста 
поступка

Оквирно 
време 
покретања

ЦПВ НСТЈ 
извршења/
испоруке

Техника Спроводи 
други 
наручилац

Напомена

Добра Храна, 
намирнице

28.500.000,0
0

Отворени 
поступак

3. квартал 15000000 - 
Храна, пиће, 
дуван и 
сродни 
производи

РС127 - 
Сремска 
област

/ Не Обликована 
у 7 партија: 
1) Хлеб и 
пециво 2) 
Млеко и 
млечни 
производи 3) 
Месо и 
месне 
прерађевине 
4) Риба 5) 
Воће и 
поврће 6) 
Смрзнуто и 
конзервиран
о поврће 7) 
Остали 
прехрамбени 
производи

Добра Канцеларијск 1.100.000,00 Отворени 2. квартал 30192000 - РС127 - / Не Обликована 
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Врста 
предмета

Предмет 
набавке

Вредност Врста 
поступка

Оквирно 
време 
покретања

ЦПВ НСТЈ 
извршења/
испоруке

Техника Спроводи 
други 
наручилац

Напомена

и материјал поступак Канцеларијск
и материјал

Сремска 
област

у две 
партије : 1) 
Папир за 
копирање и 
штампање, 
регистраторс
ки и разни 
материјали 
2) Тонери за 
штампаче и 
фотокопир 
апарате

Добра Горива и 
мазива

900.000,00 Отворени 
поступак

2. квартал 09130000 - 
Нафта и 
дестилати

РС127 - 
Сремска 
област

/ Не

Добра Средства и 
прибор за 
одржавање 
хигијене

3.000.000,00 Отворени 
поступак

3. квартал 39800000 - 
Производи 
за чишћење 
и полирање

РС127 - 
Сремска 
област

/ Не Обликована 
у две 
партије: 1) 
Хемијска 
средства за 
одржавање 
објеката 2) 
Папирна и 
пластична 
галантерија, 
прибор за 
хигијенско о 
одржавање 
и остали 
производи

Добра Електрична 
енергија

5.000.000,00 Отворени 
поступак

3. квартал 09310000 - 
Електрична 
енергија

РС127 - 
Сремска 
област

/ Не
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Врста 
предмета

Предмет 
набавке

Вредност Врста 
поступка

Оквирно 
време 
покретања

ЦПВ НСТЈ 
извршења/
испоруке

Техника Спроводи 
други 
наручилац

Напомена

Добра Справе за 
дечија 
игралишта

2.500.000,00 Отворени 
поступак

1. квартал 37535200 - 
Опрема за 
дечија 
игралишта

РС127 - 
Сремска 
област

/ Не

Добра Путничко 
возило

2.500.000,00 Отворени 
поступак

2. квартал 34110000 - 
Путнички 
аутомобил

РС127 - 
Сремска 
област

/ Не

Добра Кухињска 
опрема

2.600.000,00 Отворени 
поступак

1. квартал 39200000 - 
Производи 
за 
унутрашње 
опремање

РС127 - 
Сремска 
област

/ Не

Добра Дечији 
креветићи

3.000.000,00 Отворени 
поступак

1. квартал 39161000 - 
Намештај за 
дечије 
вртиће

РС127 - 
Сремска 
област

/ Не

Услуге Лабораторијс
ко 
испитивање 
запослених, 
намирница и 
предмета, 
дезинсекција
 и 
дератизација

2.000.000,00 Отворени 
поступак

2. квартал 71900000 - 
Лабораторијс
ке услуге

РС127 - 
Сремска 
област

/ Не

Услуге Осигурање 
имовине, 
запослених и 
возила

3.300.000,00 Отворени 
поступак

1. квартал 66510000 - 
Услуге 
осигурања

РС127 - 
Сремска 
област

/ Не

Услуге Осигурање 
деце

1.000.000,00 Отворени 
поступак

3. квартал 66510000 - 
Услуге 
осигурања

РС127 - 
Сремска 
област

/ Не
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Врста 
предмета

Предмет 
набавке

Вредност Врста 
поступка

Оквирно 
време 
покретања

ЦПВ НСТЈ 
извршења/
испоруке

Техника Спроводи 
други 
наручилац

Напомена

Радови Израда 
санитарних 
чворова

3.000.000,00 Отворени 
поступак

2. квартал 45231100 - 
Општи 
радови на 
изградњи 
цевовода

РС127 - 
Сремска 
област

/ Не

Добра Природна 
вода за 
водомате

900.000,00 Отворени 
поступак

3. квартал 41110000 - 
Пијаћа вода

РС127 - 
Сремска 
област

/ Не

Верзија плана
3

Датум усвајања
29.08.2022.

Подаци о спроведеним поступцима јавних набавки у текућој години

Подаци о спроведеним поступцима јавних набавки у текућој години и закљученим уговорима о јавним набавкама добара, услуга, радова и 
непокретности са вредностима закључених уговора, датумом закључења и роком трајања

Врста поступка Предмет јавне 
набавке

Процењенo Уговоренo Реализованo Назив понуђача Датум

Добра Дечији креветићи 3.000.000,00 2.279.400,00 2.279.400,00 АКСА Д.О.О. 
БЕОГРАД

25.07.2022.

Добра Електрична 
енергија

5.000.000,00 6.200.767,53 Уговор је закључен 
на 12 месеци.

ЈП ЕПС Огранак 
ЕПС Снабдевање, 
Београд

15.04.2022.

Добра Справе за дечија 
игралишта

2.500.000,00 1.946.845,00 1.946.845,00 Тотал Спорт доо, 
Београд

17.06.2022.

Добра Природна вода за 
водомате

900.000,00 860.700,00 Уговор је закључен 
на 12 месеци.

Књаз Милош-
Натура доо, 
Београд

23.08.2022.

Добра Горива и мазива 900.000,00 807.987,00 Уговор је закључен 
на 12 месеци.

Кнез Петрол доо, 
Земун

18.05.2022.
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Врста поступка Предмет јавне 
набавке

Процењенo Уговоренo Реализованo Назив понуђача Датум

Услуге Осигурање 
имовине, 
запослених и 
возила

3.300.000,00 2.693.658,22 Уговор је закључен 
на 12 месеци.

Дунав Осигурање 
а.д.о., Београд

15.06.2022.

Услуге Лабораторијско 
испитивање 
запослених, 
намирница и 
предмета, 
дезинсекција и 
дератизација

2.000.000,00 1.836.890,00 Уговор је закључен 
на 12 месеци.

Завод за јавно 
здравље Сремска 
Митровица, 
Сремска 
Митровица

09.07.2022.

Добра Канцеларијски 
материјал - Партија 
1 - Папир за 
копирање и 
штампање, 
регистраторски и 
разни материјали

600.000,00 592.228,50 Уговор је закључен 
на 12 месеци.

YU MARKET NOVI 
SAD DOO, Нови Сад

03.08.2022.

Добра Канцеларијски 
материјал - Партија 
2 - Тонери за 
штампаче и 
фотокопир апарате

500.000,00 367.750,00 Уговор је закључен 
на 12 месеци.

SINMARK DOO, 
Инђија

03.08.2022.

Добра Средства и прибор 
за одржавање 
хигијене - Партија 1 
- Хемијска 
средства за 
одржавање 
објеката

800.000,00 799.605,00 Уговор је закључен 
на 12 месеци.

Предузеће Мидра 
еко доо, Београд

02.06.2022.

Добра Средства и прибор 
за одржавање 
хигијене - Партија 2 

2.200.000,00 2.198.308,00 Уговор је закључен 
на 12 месеци.

Мединс доо, Нови 
Сад

01.06.2022.
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Врста поступка Предмет јавне 
набавке

Процењенo Уговоренo Реализованo Назив понуђача Датум

- Папирна и 
пластична 
галантерија, 
прибор за 
хигијенско 
одржавање и 
остали производи

Добра Кухињска опрема 2.600.000,00 2.552.285,00 2.552.285,00 Жак доо, Београд 18.07.2022.

Услуге Осигурање деце 1.000.000,00 954.000,00 Уговор је закључен 
на 12 месеци.

Дунав осигурање 
а.д.о., Београд

01.09.2022.

Добра Храна, намирнице  
- Партија 1 - Хлеб и 
пециво

4.100.000,00 6.101.840,00 Уговор је закључен 
на 12 месеци.

Житопромет-
Млинпек доо, 
Стара Пазова

02.11.2022.

Добра Храна, намирнице  
- Партија 2 - Млеко 
и млечни 
производи

4.000.000,00 6.456.500,00 Уговор је закључен 
на 12 месеци.

АД Имлек, 
Падинска Скела

27.11.2022.

Добра Храна, намирнице  
- Партија 3 - Месо и 
месне 
прерађевине

8.500.000,00 8.336.100,00 Уговор је закључен 
на 12 месеци.

Кланица, прерада 
меса и трговина 
Недељковић, 
Недељковић 
Радослав 
предузетник, 
Шашинци

09.11.2022.

Добра Храна, намирнице  
- Партија 4 - Риба

900.000,00 1.081.800,00 Уговор је закључен 
на 12 месеци.

ПЕ-ЦО ДОО, 
Сремски Карловци

01.11.2022.

Добра Храна, намирнице  
- Партија 5 - Свеже 
воће и поврће

5.400.000,00 До износа 
процењене 
вредности

Уговор је закључен 
на 12 месеци.

ЗЗ Повртар, 
Београд

05.11.2022.

Добра Храна, намирнице  
- Партија 6 - 
Смрзнуто и 

1.100.000,00 1.297.800,00 Уговор је закључен 
на 12 месеци.

Комерцсервис-
продукт ЦО, Каћ

02.12.2022.
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Врста поступка Предмет јавне 
набавке

Процењенo Уговоренo Реализованo Назив понуђача Датум

конзервирано 
поврће

Добра Храна, намирнице  
- Партија 7 - Остали 
прехрамбени 
производи

4.500.000,00 5.447.320,00 Уговор је закључен 
на 12 месеци.

ИЛЛИ ГРОУП ДОО, 
Нови Сад

02.11.2022.

Назад на Садржај
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20. Подаци о државној помоћи

Орган јавне власти не додељује државну помоћ

Назад на Садржај
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21. Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима

Плате, зараде и друга примања

Подаци о висини плата

Подаци о висини плате органа руковођења, односно управљања и руководилаца организационих 
јединица, појединачно, без додатака и одбитака

Функција/Радно место Име и презиме Плата без додатака и 
одбитака

директор Јелена Кресоја 86.667,07

Укупан износ исплаћених плата

Подаци о укупном (збирном) износу исплаћених плата, односно зарада и других примања 
руководилаца и запослених, по категоријама

Категорија/Конто Укупан износ

Директор 86.667,07

Помоћник директора 79.451,76

Стручни сарадници 352.211,16

рачуноводствено - правни послови 384.099,56

сарадник за здравствену заштиту и заштиту 
на раду

73.511,43

нутрициониста 71.020,93

васпитачи 6.872.637,79

медицинске сестре- васпитачи 997.381,52

медицинске сестре за превентивну 
здравствену заштиту и негу

229.963,70

техничко особље 217.170,07

припремање и сервирање хране 668.985,35

спремачице и вешерка 585.154,02

укупно 10.618.254,36

Напомена
Плате исплаћене за 10/2022

Назад на Садржај

Назад на Садржај
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