
 

 

 

 

 

ИЗМЕЊЕН 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2021.ГОД. 

СРЕДСТАВА БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ  
НА ОСНОВУ ОБАВЕШТЕЊА О ДОДЕЛИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ БРОЈ 

400-475/2021-04 ОД 12.10.2021.године 

 

Финансијски план за 2021.-год. рађен је на основу  Закона о  

буџетском систему (,,Службени гласник,, Републике 

Србије,бр.54/09, 73/10 ,101/10 ,101/11, 93/12, 62/13 и 

108/13,142/14,68/15),  Закона о основама система образовања и 

васпитања(,,Службени гласник, Републике Србије,бр.88/17,  члана 

174-184 средстава која се надокнађују из јединице локалне 

самоуправе.Посебног колективног уговора за запослене у основним 

и средњим школама и домовима ученика(,,Службени гласник РС бр. 

12/09,67/11 и 21/15), и других Закона који регулишу материју и 

обрачун свих права радника  на накнаде и остала примања.  

 

 

 

 

414- Социјална давања запосленима                           435 000.00 

4144-Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже        

породице                                                                                  435 000,00 

 

414411-Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана  

уже породице                                                                  435 000.00 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

415 - Накнаде трошкова за запослене    2.300.000.00 

 

      4151-Накнаде трошкова за запослене                      2 300 000.00 

 

 

 

 

 

415112- Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла   2 300 000.00 

                                                                                                                   

На основу члана 26. Посебног колективног уговора за   запослене у 

основним и средњим школама, послодавац је дужан да запосленима 

исплати накнаду трошкова за превоз на посао и са посла,у висини цене  

превозне карте у јавном саобраћају уколико  није обезбедио сопствени  

 превоз. Износ средстава је планиран на основу броја радника који путују   

и на основу утрошених средстава из претходних година. 

  

 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи   800 000,00 

 

     4161-Награде запосленима и остали посебни расходи    800 000,00 

 

 

416111 - Јубиларне награде                                   800 000,00  

 Обрачун на основу члана 30. и 31.  Посебног колективног уговора 

за запослене у основним и средњим школама, послодавац је дужан да 

запосленима исплати јубиларну награду.  

У 2021.години имамо, два радника са 30 година стажа и два радника са 

20 година стажа и три радника са 10 година стажа. 

  

           

421 - Стални трошкови         3 828 000,00    

 

   4211-Трошкови платног промета и банкарских услуга      80 000.00 

 

421111 - Трошкови платног промета                                   80.000.00       

                                                                                     

   4212-Енергетске услуге                                               2 200 000.00 

            421211 - Услуге за електричну енергију                            700.000,00 

 Трошкови електричне енерије за 2021год. планирани су на основу 

просечне потрошње ранијих година.          

 421222 -  Угаљ                                          1.400.000.00 



 

 

 Износ је формиран на основу потрошње у грејној сезони од 80 

тона угља са трошковима  транспорта .  

 421223 - Дрво                               100.000.00   

  Износ је формиран на основу просечне потрошње за 2021.год.  

 од 15-20 метара дрва.   

 

  

     4213-Комуналне услуге                                              505  000,00 

 

 421311 - Услуге водовода и канализације                            245.000.00 

 

  

 

421321-  Дератизација                                                               120.000.00 

              

Законом о заштити становништва од заразних болести,Законом о 

санитарном надзору и Правилником о општим санитарним условима који 

морају да се испуне ,Школа је у обавези да изврши дератизацију више 

пута у зависности од целокупне ситуације која налаже дератизацију. 

421322 - Димничарске услуге       15.000.00 

 Износ је формиран на основу члана 40. Закона о заштити од 

пожара, којим је законодавац наложио чишћење димњака једном 

годишње. 

421324 - Одвоз отпада                 125.000,00 

 Планирана средства за 2021. год. формирана су на основу 

трошкова у 2020..год., који су месечно износили 8.591.00дин.У оквиру 

овог конта планиран је и одвоз шљаке.Шљака се након грејне сезоне 

избацује у делу дворишта те је неопходан њен одвоз. 

 

 

      4214-Услуге комуникација                                        70 000,00   

  

421411 - Телефон,телекс и телефакс                             60.000,00 

Планирана средства за 2021..год., формирана су на основу 

просечне потрошње ранијих година.  

421422 - Услуге доставе                  10.000,00 

 Планирана средства за 2021..год. формирана су на основу 

просечних трошкова из ранијих година. 

 

 

    4215-Трошкови осигурања                                              35 000,00 

 

 421511 - Осигурање имовине                 35.000.00 

 По упутству Локалне самоуправе осигурање имовине врши се на  

садашњу вредност, за најосновније ризике.   

 

 

 

 

 



 

 

4216-Закуп имовине и опреме                                             938 000,00 

 

 

421619 – Закуп осталог простора                                        938 000,00 

Налогом Грађевинске инспекције Школа од марта 2019.године не 

користи малу зграду за кабинетску наставу ,већ за потребе исте наставе 

користи изнајмљени простор за чији закуп су неопходна ова средства.   

 

  

422 - Трошкови путовања                                          100 000.00  

 

    4221- Трошкови службених путовања у земљи      25 000.00  

    

422111 - Трошкови дневница на службеном путу          25.000.00 

  

   

                 4224-Трошкови путовања ученика                          75 000.00 

 

          

422412 - Трошкови путовања ученика који учествују 

на Репуб. и међун.такмичење.                                           75.000.00  

На основу Календара такмичења за школску 2020/21.годину,Школа је у 

обавези да учествује на Републичким такмичењима из стручних 

предмета која по пропозицијама имају екипни и појединачни део ( Прва 

помоћ, Здравствена нега,Анатомија и Физиологија) са конта су 

планирана и средства за остала такмичења на Окружном и Републичком 

нивоу. (српски језик и књижевност ,енглески језик ,хемија).  

     

423 - Услуге по уговору     195.000.00  

 

    4232-Компјутерске услуге                                                 20 000,00 

  

 423221 - Услуге одржавања рачунара            20.000.00 

 Средства на овом конту планирана су за одржавање програма за 

књиговодство и  у случају потребе за овим услугама. 

 

 

    4233-Услуге образовања и усавршавања запослених          95 000.00 

 

 423311 - Услуге образовања и усавршавања запослених      35.000.00 

Због законског лиценцирања директора неопходна су средства за 

обуку и полагање испита за лиценцу. 

  

423391 - Издаци за стручне испите            60.000.00 

Средства су планирана на основу годишњег програма рада школе, 

а на основу Закона о основама система образовања и васпитања, члана  

159. став 2. тачка 2. и члана 8.Посебног колективног уговора за запослене 

у основним и средњим школама и домовима ученика. 

 



 

 

           

4235-Стручне услуге                                                          30 000.00   

423599 - Остале стручне услуге           30 000.00  

На основу Закона о безбедности и здравља на раду (,,Службени гласник 

РС,, бр.101/05) и Правилника о начину и поступку процене ризика на 

радном месту и околине(,,Службени гласник РС,,бр.72/06) 

      

 

      4237-Репрезентација                                                 50 000,00 

 

 423711 - Репрезентација     50.000.00 

 Средства на овом конту за 2021.годину планирана су за набавку 

пића и сендвича за ученике и наставнике на Окружном нивоу ,а за које је 

школа домаћин,(одлуку о избору домаћина Окружног такмичења доноси 

ШУ Јагодина).Средства са овог конта планирана су и за прославу Дана 

школе и Светог Саве. 

     

 

 

424 - Специјализоване услуге                 70.000.00 

 

     4249- Остале специјализоване услуге                    70 000.00  

424911 - Остале специјализоване услуге              70.000.00 

Средства су неопходна за редован годишњи сервис апарата за 

гашење пожара Средства на овом конту су неопходна и за евентуални 

стручни надзор приликом извођења неких од планираних радова, као и за 

редовно годишње мерење емисије штетних гасова на емитерима из 

котларнице школе као и за редован годишњи сервис клима уређаја у 

учионицама и канцеларијама школе. 

 

425 - Текуће поправке и одржавање       625 000.00  

 

     4251-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката  470 000.00  

 

 

            425113- Молерски радови                                                     340 000.00 

                       Средства су планирана за кречење другог спрата школе јер је исти 

последњи пут кречен 2016.-те и плафони због термоизолације која је оштећена 

прокишњавају и неопходна је њихова санација. 

 

 

            425115 - Радови на водоводу и канализацији  100 000.00 

 

Средства на су неопходна за реконструкцију хидрантске мреже и 

набавку пумпе која ће побољшати притисак воде. 

 

 

 

  



 

 

 425116 - Централно грејање               30.000.00 

Средства на овом конту су планирана оквирно, за најхитније 

радове на мрежи као и за редовну контролу вентила на котловима. 

 

 

         4252-Текуће поправке и одржавање опреме                 155 000.00       

 

425224-Уградна опрема                                                         80 000,00 

 

           Средства на овом конту планирана су за редован годишњи сервис 

клима уређаја у учионицама и канцеларијама школе   

  

425229 - Поправ. и одржавање адм.опреме    40.000.00 

 Средства на овом конту су планирана за сервисирање копир 

апарата који се за потребе наставе користи више од просека због тестова 

и вежби –стручна матура.   

425241 - Попрв. и одржав.апарата за живот.средину   35.000.00 

Средства на овом конту су планирана на основу просечних 

годишњих трошкова, редовног сервисирања цептер апарата за 

пречишћавање воде  за 2021.год.  

 

426 - Материјал                  860 000.00 

 

        4261- Административни матерјал                           230 000,00       

 

426111 - Канцеларијски материјал         130.000.00  

Средства на овом конту су планирана оквирно на основу 

просечних годишњих трошкова, за материјал који је потребан за рад са 

ученицима(рад тестова после сваке наставне теме), а на основу 

требовања Стручних већа,због обимности матурског испита неопходане 

су веће количине канцеларијског матерјала. 

 

  

426191 – Остали  администр.материјал           100.000.00 

Средства на овом конту су планирана на основу просечних трошкова из 

претходних година и на основу увећане потребе за набавком неопходних 

пратећих средстава. 

                

             4264-Материјал за саобраћај                                                    10 000,00 

 

          426412-Дизел гориво                                                               10 000,00 

           Средства на овом конту потребна су за набавку горива за косачицу.  

 

       

               4267-Медицински и лабораторијски матерјал               370 000.00  

 

 426791- Остали медицински и лабораториjски материјал     370.000.00 

Средства на овом конту планирана су за набавку лабораторијског 

и медицинског  материјала за образовање профила лабораторијски 

техничар, медицинска сестра-техничар,медицинска сестра-васпитач  и 



 

 

физиотерапеутски техничар.Нови начин полагања стручне матуре 

условио је повећање средстава за исти конто. Осим напред наведеног део 

средстава неопходан је за набавку наставног матерјала који се користи у 

практичном делу матурског испита 

 

Средства на овом конту повећана су за 70 000,00.Разлог 

повећања средстава је повећана потреба за лабораторијским и 

медицинскимматерјалом јер се ученици деле на већи број група због 

епидемиолошке ситуације и рада по Посебном програму наставе 

и учења. 

 

 

 4268-Матерјал за одржавање хигијене и угоститељство      150 000.00 

 

426811 - Хемијска средства за чишћење           150.000.00 

 Средства на овом конту су планирана за набавку материјала за 

одржавање хигијене, у циљу поштовања свих превентивних и 

безбедносних мера. 

 

     4269-Матерјали за посебне намене                                     100 000.00  

 426911 - Потрошни материјал                       100.000.00 

Средства на овом конту планирана су за потребе редовног рада 

домара-мајстора у циљу одржавања Школе,а тичу се ситних 

поправки(замена сијалица,набавка нових,набавка матерјала за поправку 

школског намештаја и за обнову радног алата који се користи у школи. 

 

 

 

  

483 - Новчане казне и пенали по решењу судова   -                          20 000.00 

 

                4831-Новчане казне и пенали по решењу судова            20 000,00 

 

483111- Новчане казне и пенали по решењу судова –         20 000.00         

                       Средства на овом конту планирана су у случају да неко од  

радника поднесе тужбу. 

 

 

 

 

 

 

 

511-Зграде и грађевински објекти                                                        870 000,00 
 

 5114-Пројектно планирање                                                                 870 000,00 

 

511451-Пројектна документација                                                      870 000,00 

 

 



 

 

У оквиру овог конта планирана су средства за израду пројекта за технички 

пријем објекта за надоградњу фискултурне сале ; планирана је израда пројекта 

за електроинсталације због дотрајалости старе електромреже ,израда пројекта 

процене ризика од катастрофа и план заштите за спасавање (по налогу 

инспекције)      

 

 

-  Израда геомеханичког елабората за испитивање земљишта као део 

главног пројекта доградње фискултурне сале -180 000,00 

- Израда пројекта парцелације/пре парцелације за потребе експропријације  

          120 000,00. 

         

 

 

 

512- Машине и опрема                                                            1 440 000.00 

 

                        5122  Административна опрема                      340 000.00 

 

       512211-Намештај                                                              240 000.000    

Средства на овом конту планирана су за опремање учионица школским 

намештајем (клупе и столице) јер смо аплицирали МПНТР за иста средства и у 

недостатку смо за планирани износ.На тај начин опремићемо све учионице 

новим школским намештајем. 

 

       512212-Уградна опрема                                                        100 000,00 

Средства на овом конту су планирана за куповину неопходних матерјала и 

опреме за прву помоћ (сандуче,преносива апотека,носила) по налогу инспектора 

за ванредне ситуације који је контролисао школу и препоручио да се иста 

опрема и набави.                                                                

 

      5129-Опрема за производњу,моторна,непокретна и немоторна опрема                                    

                                                                                                                1 100 000.00 

 

             512931-Уграђена опрема                                                           1 100 000.00 

 

 Ова средства су планирана за куповину и завршетак радова на опремању 

простора ученичке задруге јер је школа од МПНТР-а добила 350 000,00 за 

опремање исте. 

 

 

 

Средства на овом конту повећана су за 1 000 000,00 

динара.Разлог повећања је  дотрајалост старог котла .Извршиће се 

демонтажа старог котла,монтажа новог котла и пуштање у рад. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

УКУПАН  ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ТЕКУЋЕ ИЗДАТКЕ И ОСНОВНА 

СРЕДСТВА ИЗНОСИ: 11 543.000,00  

 

 

 

            Директор школе                                                                                                                                                                                                

Зорица Маринковић,проф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


