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1. УВОД 
 

У складу са чл. 126. Закона о основама система васпитања и образовања, директор 
Предшколске установе „БАМБИ“ у Београду сачинио је извештај о свом раду. 

Документ је сачињен као посебан акт Установе.  
Из наведеног члана Закона произилази да директор:  
1. Oрганизује делатност и води пословање Установе,  
2. Заступа Установу,  
3. Стара се за законитост рада Установе и одговара за законитост њеног рада,  
4. Обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом Установе.  

 
Директор обавља послове утврђене законом и статутом Установе: 
 Планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и 

свих активности Установе; 
 Стара се о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда 

постигнућа и унапређивању васпитно-образовног рада; 
 Стара се о остваривању Развојног плана Установе; 
 Одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом Установе 

и одговара за одобравање и наменско коришћење тих средстава,  у складу са Законом; 
 Сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и 

институцијама; 
 Организује и врши педагошко–инструктивни увид и прати квалитет 

васпитно–образовног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и 
усавршавање рада васпитача и стручних сарадника; 

 Планира и прати стручно усавршавање запослених; 
 Предузима мере у случајевима повреда забране из члана 110 – 113. овог 

Закона; 
 Предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и 

предлога просветног инспектора, као и других инспекцијских органа; 
 Одговоран је за благовремен и тачан унос и одржавање ажурности базе 

података о Установи у оквиру јединственог информационог система просвете; 
 Благовремено информише запослене, децу и родитеље, односно друге 

законске заступнике, стручне органе и органе управљања о свим питањима од интереса 
за рад Установе у целини; 

 Одлучује о правима, обавезама и одговорностима деце и запослених, у 
складу са овим и другим законом; 

 Обезбеђује услове за остваривање права деце и права, обавезе и 
одговорности деце и запослених у складу са овим и другим законом; 

 Сазива и руководи седницама васпитно–образовног већа, 
 Образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа 

у Установи, 
 Сарађује са родитељима, 
 Подноси извештај о свом раду и раду Установе органима управљања 

најмање два пута годишње, 
 Доноси општи акт о организацији и систематизацији послова. 
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Директор је обављао и секретарске и административне послове: припремао 
материјал за Управни одбор; водио персоналне досијее радника; издао решења 
запосленима о 40-о часовној радној недељи; водио деловодник; водио евиденцију о 
доласцима запослених на посао; правовремено реаговао на продужење уговора о раду и 
здравствених књижица запослених; надгледао сервирање хране и одржавање хигијене у 
Установи.  

Запослени су на основу поднетих захтева добијали решења о коришћењу 
годишњег одмора. 

Директор је, према својим надлежностима и одговорностима, прописаних 
Законом, на седницама Васпитно-образовног већа, Савета родитеља и Управног одбора 
поднео Извештај о свом и о раду Установе и представио Годишњи план рада Установе. 

Орган управљања Установе (Управни одбор) је након излагања директора и кратке 
дискусије једногласно усвојио извештај о раду који је садржао све потребне елементе, 
водећи се контролном листом Министарства просвете, науке и технолошког развоја и 
Законом о основама система образовања и васпитања. 

 Посебну одлуку о усвајању Извештаја о раду заменика директора донео је орган 
управљања Установе, записник са седнице Управног одбора, Извештај о раду Установе, 
Извештај о раду директора за радну 2019/20. годину и Годишњи план рада за 20202021. 
годину, дана 11.09.2019. године. 
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2. ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 
Укупан капацитет јаслица је 6 васпитних група у којима је било смештено 61 деце; 

капацитет вртића је 7 васпитних група у којима је боравило 92 деце, и једна група 
припремно предшколског програма која је бројала 7 предшколаца, укупно смо имали 14 
деце у ППП, од тога 7-оро их је било у мешовитим групама.  

Сви објекти  задовољавју услове за реализацију васпитно- образовног рада. 
Васпитно–образовни рад одвијао се у складу са Годишњим планом рада Установе за 
радну 20192020. годину. Директор Установе је пратио активности у групама. 
Констатовано је да су медицинске сестре-васпитачи и васпитачи свакодневно држали 
активности у складу са месечним темама.  

Васпитање и нега деце јасленог узраста организовало се стварањем повољне 
васпитне средине у којој ће дете стицати искуство, откривајући себе и свет који га окружује. 
Средина у којој деца бораве организована је тако да подстиче учење и развој.  

Рад са децом узраста од 3 године и са децом која похађају припремни 
предшколски програм, одвијао се по Моделу А. Општа полазишта овог модела су 
заснована на Општим основама предшколског програма. У Моделу А васпитач је окосница 
васпитног програма, коректор и истраживач васпитне праксе. На основу интересовања 
деце, дневно се планирао већи број активности и пружала деци могућност избора. 
Васпитно–образовни кадар је користио предности малог броја деце у групама и посветио 
пажњу сваком детету. 

Непосредни циљ припремања деце за школу био је да се допринесе њиховој 
зрелости или готовости за живот и рад какав их очекује у основној школи. Директор је 
кроз посету и праћење активности у групи, као и кроз индивидуалне разговоре са 
васпитачима и децом пратио реализацију васпитно-образовног рада, давао сугестије и 
припремао потребне материјале које је требало набавити. Такође, сви васпитачи и 
медицинске сестре васпитачи одржали су угледне активности на којима је између осталих 
присуствовао и заменик директора установе, а након завршене активности приступало са 
њиховој анализи. 
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3. Планирање и организација остваривања програма васпитања и образовања и 
осталих активности Установе 
 
За наредну радну годину директор је у сарадњи са васпитачима формирао 

васпитне групе, поштујући специфичности вртића, односно специфичности седишта и 
издвојених одељења. Договорен је и распоред група по  просторијама.  

Извршена је подела васпитача на групе и договорено је на који ће се начин и у 
којим временским интервалима извршити планирање за наредну годину.  

Директор је на првом родитељском састанку захвалио родитељима на сарадњи 
протекле године, представио им нове сараднике, васпитаче и медицинске сестре–
васпитаче. Упознао их са режимом дана, обавезама запослених и са Правилима 
понашања у установи. Васпитно–образовни кадар је заједно са директором припремао 
активности у којима су била укључена деца, родитељи и запослени Установе. Директор је 
учествовао у припреми завршне приредбе, у набавци потребних материјала за костиме, 
осмишљавао је ток приредбе, давао сугестије и предлоге. Послао је позивнице за све 
своје сараднике и колеге из других предшколских установа.  

4. Самовредновање и спољашње вредновање 
 
Установа се самостално и у сарадњи са надлежним органом јединице локалне 

самоуправе старала о обезбеђивању и унапређивању услова за развој образовања и 
васпитања, осигурања и унапређивања квалитета рада програма образовања и 
васпитања, свих облика васпитно-образовног рада и услова у којима се он остварује. 
Вредновање квалитета се остваривало као самовредновање и спољашње вредовање. 
Поред директора и Тима за самовредновање у самовредновању учествују и Савет 
родитеља, стручни органи, орган управљања установе.  
У радној 20192020. години вредновала се област „професионална заједница учења“. У 
оквиру рада Тима, на почетку радне године, разматран је Извештај о раду Тима за радну 
2018/2019. годину. Чланови су упознати са законском регулативом значајном за ову 
област, а то су Правилник о стандардима квалитета рада установе („Сл.гласник РС – 
Просветни гласник“ бр. 14/2018) и Правилник о вредновању квалитета рада установе 
(Сл.гласник РС, бр. 10/2019). Разматран је Годишњи план рада за радну 2019/2020. 
годину. Област у оквиру које је вршено самовредновање рада Установе је 
„професионална заједница учења“. Чланови Тима су анализирали резултате анкете коју 
су попунили васпитачи, као и личне професионалне портфолије и индивидуалне планове 
стручног усавршавања. На основу одговора васпитача, долази се до закључка да се у 
великој мери поштују права запослених, као и да имају могућност константног учења и 
усавршавања, како у Установи тако и ван ње. Поред наведених активности, у оквиру Тима 
за самовредновање, израђен је програм подршке новопридошлим запосленима, као и 
образац за родитеље, који ће родитељи попуњавати приликом разговора о самом упису 
детета у нашу предшколску установу. На крају, чланови Тима су изнели своја запажања о 
раду Тима, за радну 2019/2020. годину. 

Директор је био и члан комисије за полагање испита за лиценцу за рад васпитача, 
пред Установом. У установи ни ове године није спроведено екстерно вредновање. 
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5. Остваривање развојног плана Установе 
 
У складу са стратешким документима Установе – Планом унапређења квалитета 

рада и Развојним планом, у процесу планирања и организације посебну пажњу директор 
је посветио процесу унапређења планирања и непосредне реализације васпитно-
образовног рада, процесу унапређења социјалне функције Установе, процесу 
унапређења систематског посматрања и праћења дечјег развоја, побољшању безбедости 
и сигурности деце у Установи и окружењу и унапређивању процеса професионалног 
развоја запослених. На почетку радне године, чланови Актива за развојно планирање 
направили су Акциони план за реализацију задатака из Развојног плана на нивоу установе. 
Током године, на тромесечном нивоу, прати се реализација активности из акционог 
плана. 

Континуирано се ради на едукацији васпитног кадра, кроз семинаре, али и кроз 
интерно стручно усавршавање. На активима, бавили смо се различитим техникама и 
инструментима за праћење дечјих интересовања, као и праћење дечјег развоја и 
напредовања. Разрађивали смо начине њихове примене. Састанци Актива васпитача и 
Актива медицинских сестара васпитача били су место где су размењивана искуства и 
приказивани примери добре праксе, како из наше Установе, тако и из других установа.  

Током године све групе су организовале информативне родитељске састанке, 
поред тога у свим групама организују се различите радионице, заједничке активности са 
родитељима, уређење одређених простора, хуманитарне акције... Кроз реализацију 
годишње теме која је остварена у свим вртићким и јасленим групама, родитељи су 
укључивани на различите начине, набављали су материјал, учествовали у изради неких 
дидактичких средстава, представљали су се деци, представљали су своје занимање... 

Ове радне године, функционисали су Тим за самовредновање и Тим за 
обезбеђивање квалитета рада и развој установе. Тим за самовредновање вредновао је 
област Професионална заједница учења. Кроз континуиране састанке, непосредно 
праћење реализације васпитно – образовног рада, дошао је до заједничких закључака 
који ће бити основа за даље планирање и унапређивање квалитета рада. Тим за 
обезбеђивање квалитета и развој Установе, бавио се квалитативном анализом сарадње 
са породицом и локалном заједницом.  

Директор установе континуирано ради на остваривању развојног плана. 
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6. Сарадња са родитељима, органима јединице локалне самоуправе, 
организацијама и удружењима 
 

6.1. Сарадња са родитељима 
 
На почетку радне 2019/2020. године, директор је организовао родитељске 

састанке са родитељима деце. Родитељи су  упознати са начином рада Установе, 
режимом дана, правима и обавезама. 

Кроз рад стручних актива усмерава процес сарадње са родитељима унапређењем 
свакодневне комуникације васпитног особља и родитеља.  

Директор се старао  да родитељи буду редовно и благовремено обавештавани о 
свим битним питањима која се тичу организације рада Установе – у директној 
комуникацији запослених са родитељима, путем огласне табле и сајта Установе. 

Обезбеђено је  штампање пригодног материјала који је намењен родитељима. 
Обављани су непосредни разговори са појединим родитељима. Организовано је учешће 
у раду Савета родитеља.  

Директор је заједно са васпитачима организовао радионице за родитеље и на тај 
начин обезбедио њихово учешће у васпитно–образовном раду. 

 

6.2. Сарадња са органом управљања  
 

           Директора је учествовао у припремама седница органа управљања (припрема 
тачака дневног реда и старање о благовременом доношењу појединих аката Установе, 
техничка и информациона подршка раду органа управљања). Учествовао је у припреми 
нових аката које је управни одбор доносио. Такође, по први пут смо се сусрели са 
ванредним стањем које је увела влада Републике Србије услед пандемије КОВИД 19, због 
чега је директор морао да донесе одлуку о прекиду рада установе. Такође је донео одлуку 
о покретању поступка за допуну акта о процени ризика, која се такође односила на КОВИД 
19. Иницирао је и учествовао у изради Извештаја о реализацији васпитно-образовног 
рада за 2019/2020. годину  као и Годишњег плана рада за радну 2020/2021. годину.  

 На седници управног одбора, заменик директора је изложио свој Извештај о раду 
и Извештај о раду установе. Управни одбор је донео одлуке о усвајању Извештаја о раду 
директора и Извештаја о раду Установе за радну 2019/20. годину и једногласно усвојио 
Годишњи план рада за 20202021. годину.  
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6.3. Сарадња са државном управом и локалном самоуправом, организацијама и 
удружењима 

 
Сарадња директора са представницима локалне самоуправе одвија се по потреби 

у складу са активностима предвиђеним годишњим планом рада. 
      Директор је у току протекле радне године учествовао на бројним скуповима 

организованим од стране Удружења приватних предшколских установа, на којима су се 
решавала значајна питања везана за рад приватних установа.  

У циљу запошљавања потребног кадра Установе, заменик директора сарађује са 
Националном службом за запошљавање. 

Посебна сарадња остварена је са:  

o Дом здравља у Гроцкој, Звездари и на Вождовцу,  
o Градском управом, Секретаријат за образовање и дечију заштиту 
o Основним школама у Београду, које су у непосредној близини вртића 
o Удружењем приватних предшколских установа 
o Дечијим позориштима 
o Предшколском установом „Чика Јова Змај“ 
o Музичком школом „Невена Поповић“ 

Такође, у наредној години ћемо се трудити да користимо и све остале ресурсе које 
имамо у нашој даљој и ближој околини, како би васпитно – образовни рад био 
квалитетнији. 

      Ови и бројни други реализовани садржаји сарадње са друштвеном средином  
и садржаји културно-јавне делатности сјајни су примери како се може осмислити и 
реализовати користан  и садржајан концепт средине за учење и ван просторија вртића. 

Директор је и ове године припремио све за летовање деце, на Златару, али се оно 
није реализовало због пандемије корона вируса.   
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7. Организација и вршење педагошко–инструктивног увида и праћење образовно – 
васпитног рада од стране директора 
 
Директор је у протеклом периоду био у непосредном контакту са васпитним 

особљем, децом и родитељима. С обзиром на величину Установе био је могућ увид у 
активности и непосредна помоћ васпитном особљу у решавању проблема и отклањању 
недоумица. 

Вршио је педагошко-инструктиван увид у рад васпитног особља увидом у 
педагошку документацију и евиденцију и том приликом закључио да се редовно води 
прописана евиденција и документација. Контролисао је вођење педагошке 
документације, како Књига неге и Књига васпитно-образовног рада, тако и Летописа и 
Матичне књиге. Такође је редовно контролисао поштовање прописаних санитарних мера 
у спречавању ширења корона вируса. 

 
Вршио је вредновање резултата рада запослених:  

 остваривањем инструктивног увида у реализацију усмерених активности према 
унапред утврђеном плану, документовањем и оцењивањем истих, са давањем 
препорука за унапређење васпитно - образовног рада,  

 остваривањем увида у обављање радних задатака осталих запослених, као и 
поштовања правила и процедура предвиђених актима установе.  

Мотивисање запослених за реализацију постављених задатака директор је 
заснивао на исказивању поверења у способности и знања запослених.  

Током године остварио је  инструктивни увид у рад свих васпитача- приправника, 
и давао инструкције за унапређење квалитета њиховог рада.  
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8. Планирање, селекција и пријем запослених 
 
За нову радну годину директор је сачинио Табелу бр. 3 као прилог уз Правилник о 

организацији и систематизацији послова, којим је утврдио тачан број извршилаца за 
радну 2019/2020. годину. Управни одбор је дао сагласност на Табелу бр. 3, на седници 
управног одбора одржаној дана 13.09.2019. године.  

Број запослених у 2019/2020. години према профилима стручности. 
 

Редни број Профил стручности Број радника 

1. Директор 1 

2. Помоћник директора 1 

3. Педагог 1 

3. Васпитач 10,30 

4. Медицинска сестра-васпитач 7,30 

 

5. Сарадник за музичко васпитање 0,30 

6. Медицинска сестра на превентивно-здравственој 
заштити 

2,30 

7. Помоћни радници (спремачица) 4,60 

Укупно:  27,80 

Током године имали смо неколико раскида радних односа од стране запослених 
као и привремене спречености за рад, због чега смо били приморани да расписујемо 
конкурсе за попуњавање радних места. Након обављених разговора са пријављеним 
кандидатима, директор је вршио селекцију и пратио пробни рад. Потребно је нагласити 
да се до квалитетног васпитног кадра тешко долази. 

Директор је све новозапослене у овој радној години упућивао на проверу 
психофизичких способности у Националну службу за запошљавање. 
 

9. Стручно усавршавање запослених 
 
У овој години реализовано је интерно стручно усавршавање, кроз присуство 

запослених стручним активима, васпитно-образовном већу и педагошком колегијуму. 
Директор је пратио присуство и учешће запослених на интерном стручном усавршавању 
о чему води евиденцију и обрачунава број бодова за интерно стручно усавршавање. Због 
прекида рада установе, на основу одлуке владе Републике Србије, нисмо били у 
могућности да организујемо и реализујемо екстерно стручно усавршавање.  
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10. Случајеви повреде забрана 

 
Директор предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 110. до 112. 

Закона о Основама система васпитања и образовања, и недоличног понашања 
запосленог и његовог негативног утицаја на децу.  

У Установи су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, 
дискриминишу или издвајају лица, односно групе лица, по основу: расне, националне, 
етничке, језичке, верске или полне припадности, физичких и психичких својстава, сметњи 
у развоју и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, 
имовног стања, односно политичког опредељења и подстицање или неспречавање 
таквих активности, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује 
забрана дискриминације.  

У Установи је забрањено: физичко, психичко и социјално насиље; злостављање и 
занемаривање деце; физичко кажњавање и вређање личности.  

Установа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код детета 
примете знаци насиља, злостављања или занемаривања. Протокол поступања у Установи 
у одговору на насиље и злостављање, садржај и начине спровођења превентивних и 
интервентних активности, услове и начине за процену ризика, начине заштите од насиља, 
злостављања и занемаривања, прописује министар.  

У протеклој радној години у установи нису забележени случајеви забране 
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, као и забране које вређа углед, 
част или достојанство. Директор је у оквиру својих надлежности предузимао 
превентивне мере ради предупређивања случајева повреде забране. 
 

11. Мере извршења налога инспектора 

Током радне 2019/2020. године установу је посетила просветна инспекција, у 
редовном инспекцијском надзору. Није било наложених мера. Такође, установу су 
посетиле и санитарна инспекција у надзору којим су се испитивали услови за почетак 
обављања делатности у издвојеном одељењу. 

 

12. Обавештавање запослених и родитеља о свим питањима од интереса за рад 
Установе 
 
Директор је учествовао у анализи процеса адаптације деце на Установу, давао 

смернице како би овај процес био што успешнији и обезбеђивао услове (родитељски 
састанци, штампани материјал,  разговор, прилагођавање режима дана појединој деци) 
да рад Установе буде у функцији задовољавања потреба деце. О свим битним питањима 
за боравак деце у установи као и за квалитетан рад запослених, обавештавање се врши 
на огласним таблама у вртићима, које су за то намењене али и електронским путем, 
мејловима и индивидуалним разговорима са родитељима и запосленима, према 
потреби. У овој години смо донели Правилник о заштити података о личности и у складу 
с њим запослени су добили Информацију и потписали Сагласност. У установи је одређено 
лице за контролу заштите података о личности, о чему смо обавестили Повереника за 
заштиту података о личности. 
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13. Рад у стручним органима и тимовима Установе 

У складу са Законом, члан 126. тачка 14. и 15. директор је  сазивао и руководио 
седницама васпитно-образовног већа, образовао стручна тела и тимове, усмеравао и 
усклађивао  рад стручних органа у установи. 
У установи су формирани и почели са радом сви стручни тимови и активи прописани 
законом и статутом установе. Директор је учествовао у формирању и раду свих актива и 
тимова, координирао и помагао у реализацији многих активности.  

Формирани су следећи тимове и активе:  
 Тим за самовредновање, 
 Тим за Развојно планирање,  
 Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања, 
 Тим за инклузивно образовање, 
 Тим за обезбеђивање квалитета и развоја Установе, 
 Тим за професионални развој, 
 Тим за естетско уређење. 

Редовно је учествовао на седницама и пратио рад Актива васпитача и Актива медицинских 
сестара–васпитача. 

 

14. Одлуке о правима и обавезама запослених и деце 
 
Запослени у Установи остварују права и обавезе у складу са Законом о основама 

система образовања и васпитања, Закона о раду и овим Статутом. 
Права детета у Установи остварују се у складу са Законом о основама система 

образовања и васпитања, посебним законима и овим Статутом. 
 Установа је дужна да обезбеди њихово остваривање, а нарочито право на: 
1. квалитетан образовно-васпитни рад; 
2. уважавање личности; 
3. свестран развој личности; 
4. заштиту од дискриминације, насиља и злостављања; 
5. благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово 

васпитање; 
6. подношење приговора и жалбе на остваривање других права по основу 

васпитања; 
7. информације о његовим правима и обавезама; 
8. остваривање свих других права детета у складу са Законом, 
9. Запослени у Установи и друга заинтересована лица имају право да буду 

обавештена о одлукама органа и о другим питањима у складу са Законом, овим Статутом 
и другим општим актима. 

 Директор се током године старао да се редовно објављују одлуке управног одбора, 
заменика директора, стручних органа, савета родитеља и стручних тимова, који се односе 
на права деце и запослених, оглашавањем на огласној табли Установе.  
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15. Остали послови које обавља директор 

 
Директор је обезбедио да сви запослени уз сагласност коју су потписали добијају 

месечне исплатне листе које су потписивали и које су саставни део персоналних досијеа.  
Директор је пратио рад сарадника на повременим и посебним програмима.  
Посебна пажња је посвећена безбедности и здрављу на раду, која се спроводи 

кроз континуирану сарадњу заменика директора и лица које је за то задужено. Прате се 
све новине из ове области које смо у обавези да спроведемо. Сваки нови запослени 
похађа обуку и решава тестове из области безбедности и здравља на раду. У складу са 
новонасталом ситуацијом изазваном светском пандемијом КОВИД 19, заменик директора 
је организовао прекид рада установе који је трајао од 17.03.2020. године до 11.05.2020. 
године. Такође, донете су Измене и допуне Акта о процени ризика, а које се односе на 
мере заштите од корона вируса. О свим питањима из ове области заштите благовремено 
су обавештени, како родитељи тако и запослени. Сви су се придржавали донетих мера. 

Свим запосленима је обезбеђена одговарајућа униформа и обућа. Води се 
евиденција о санитарним књижицама и запослени се редовно упућују на санитарне 
прегледе.  

 

16. Финансијски извештај 
 
Директор је учестововао у изради Финансијског плана установе, вршио анализу 

финансијског пословања, давао смернице и обезбеђивао средства за несметано 
функционисање и реализовање планираних активности.  

У циљу обезбеђивања финансијских средстава директор је сарађивао са 
родитељима, представницима локалне самоуправе, представницима републичких 
институција (Министарство просвете), представницима привреде и приватног сектора.  

 
Током године, директор је водио рачуна о благовременом измиривању свих 

финансијских обавеза, потписивао налоге за исплату плата као и исплату по рачунима.  
Извод из финансијског рачуноводства за период  01.09.2019. до 31.08.2020. године 

(радна 2019/20 година), је у прилогу и чини саставни део Извештаја. 
      Финансијски извештај за редовно објављивање као и за потребе статистике, 

предат је у законском року и јавно је објављен на интернет страници регистра 
финансијских извештаја Агенције за привредне регистре, за извештајни период 
01.01.2019.-31.12.2020. године у складу са Законом о рачуноводству. 

У прилогу су изводи из закључних листова главне књиге за конта класе 5 и 6 
(расхода и прихода) за периоде 01.09.2019.-31.12.2020. и 01.01.2020.-31.08.2020. године, 
са аналитикама синтетичких конта. 
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У Београду,  
11.09.2020. године 
 

 

 

 

 

Директор ПУ „БАМБИ“ 

 

_____________________________________ 

Марина Поповић 

 

 М.П. 

 

 

 

 

Председник УО  ПУ „БАМБИ“ 

 

_________________________________ 

Владимир Поповић 


