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                Образложење  Финансијског  плана  за 2022. годину. 
 
         Економска класификација  414  - Социјалана давања запосленима  
Планирана средства у износу од       315.000,00  динара. 
(конто 414411) – помоћ у медиц.лечењу  запосл. Правни основ планирања наведеног 
расхода је Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим 
школама и домовима ученика  Члан  29 став  1 тачка 3 . 
     Економска класификација   415  - Накнаде за запослене 
(конто 415112) – Накнаде за превоз на посао и са посла  
Планирана средства у износу  од     3.900.000,00  динара.   
Правни основ планирања наведеног расхода је Правилник  бр. 01-90 од  26.02.2015.г  
    Економска класификација    416 -  Награде , бонуси  и остали посебни расходи 
(конто 416111) – јубиларне награде  
Планирана средства у износу од       1.550.000,00 д. 
за исплату јубиларних награда , запосленима који то право стичу у 2022.години. 
по Члану 31. став 2. посебног колективног уг.за запослене у школама и дом.ученика  
    Економска класификација   421 – Стални трошкови –  
Планирана средства  у  износу  од     12.900.000,00 д.  Средства су планирана  на основу 
анализе потрошње на основу претходне године, и реалних потреба. 
(конто 421111) трошкови платног промета , планирана средства у износу 100.000,00д. 
(конто 421211) електрична енергија , планирана средства у износу  4.700.000,00д. 
(конто 421224) расходи за енергенте – мазут смо планирали у износу 7.330.000,00д.. 
Настава ће се одвијати у једној смени у  обе зграде школе. 
 (конто 421311) усл.водов.и канализ. : планирана средства у износу  од  400.000,00д  
(конто 421321) дератизација :              планирана средства у износу   од  100.000,00д 
(конто 421322) димњичарске усл.  :    планирана средства у износу од     65.000,00 д. 
(конто 421411) телефон  :                      планирана средства у износу од  100.000,00 д. 
(конто 421421) пошта   :                        планирана средства у износу од     26.000,00д. 
(конто 421511) осигурање имовине :    планирана средства у износу од    19.000,00д. 
(конто 421521) осигур.запосл. од незг. на раду : планирана средства од    60.000,00д.  
      Економска класификација  422 -  Трошкови путовања –  
Планирана средства у износу од       380.000,00 д. Средства су планирана  на основу  
анализе потрошње на основу претходне године. 
(конто 422111) трошкови дневница  :  планирана средства  у износу од    39.000,00д. 
(конто 422121) трошкови служб.путов. планирана средства у износу од   95.000,00д. 
(конто 422131) трошкови смештаја на службеном путу у износу од            5.000,00д. 
(конто 422411) превоз ученика : планирана средства у износу                241.000,00д.     
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        Економска класификација  423  Услуге  по уговору 
Планирана средства су у износу од 880.000,00 динара на основу анализе потрошње 
на основу претходне године. 
(конто 423321) котизација за семинаре : планирана средства у износу   53.000,00 д. 
(конто 423392) издаци за стручне испите: планирана средства у износу  30.000,00 д. 
(конто 423421) услуге информисања јавности : планирана средства у износу 7.000,00д. 
(конто 423911) остале опште услуге : планирана средства у износу од 790.000,00д.        
- трошкови услуга ФТО у износу  :  542.000,00динара. 
- безбедности и здравља на раду су планирани у износу  78.000,00 динара.   
- услуге одржавања програма планирани су у износу  :    78.000,00 динара. 
- услуге ажурирања сајта планирани су у износу              73.500,00 динара. 
- услуге одржавања противпожарних апарата  планирани су у износу : 18.500,00 д. 

Економска класификација 424   – конто 424911 –  санитарни преглед сервирке  -  
 Планирана средства у износу од 10.000,00 динара. 
      Економска класификација  425  -Текуће поправке 
Планирана средства у износу 300.000,00 динара. средства су планирана на основу 
анализе потрошње на основу претходне године. 
(конто 425115) радови за каде, умиваоници, бојлери и сл. планирана средства у 
износу од  50.000,00д. 
(конто 425116) радови на централном грејању планирана средства у износу  
од  100.000,00 динара. 
 (конто 425222) одржавање рачунарске опреме  планирана средства у износу 
од 150.000,00 динара. 
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         Економска класификација  426 – Материјал 
         Планирана средства  износе  : 1. 206.000,00 динара. 
( конто 426111) канцеларијски материјал   у износу од    225.000,00 д. 
( конто 426131) цвеће и зеленило у износу од                     16.000,00 д.   
( конто 426311) стручна литература за ред.потр.запосл:    54.000,00 д. 
( конто 426312) стручна литература за образов.запосл.     114.000,00 д. 
 (конто 426321)  материјал за образовање у износу од         89.000,00 д. 
 (конто 426411) бензин                                                              40.000,00д. 
 ( конто 426812) хигијенски производи у износу од           350.000,00 д. 
 ( конто 426821) храна и пиће                                                 18.000,00 д.  
  ( конто 426911) потрошни материјал  у износу  од            300.000,00 д. 
         Економска класификација  472 – Накнаде засоцијалну заштиту из буџета 
         Планирана средства износе  :  1.550.000,00 динара. 
 ( конто 472713 ) ученичке награде  у износу од                       50.000,00 д. 
( конто 472717 ) регресирана ужина  у износу                        1.500.000,00 д. 
На основу члана 9 Одлуке о финансијској подршци породици са децом и побољшавању 
услова за задовољавање основних потреба  деце при образовању и васпитању на 
територији општине Кула  и члана 57  Статута општине Кула, председник општине 
донео је Решење одобрених средстава за право на регресирање трошкова ужине у 
пуном износу (100%) за ученике који похађају основну школу  за децу са сметњама у 
развоју, за ученике кориснике новчане социјалне помоћи (НСП), ученици самохраних 
родитеља, уз извод из матичне књиге умрлих, деца без родитељског старања, деца из 
ромских породица, треће и свако наредно дете, ученици у продуженом боравку. 
       Економска класификација   482 – Порези , обавезне таксе и  казне   
  (конто 482241) обавезне општинске таксе у износу од          10.000,00 д.      
      Економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по реш.суда 
(конто 483111)  Планирана средства износе :                          1.513.000,00 д.                                                                      
        Економска класификација 485 – Остале надокнаде штете 
(конто 485119)   Планирана средства  износе  :                       260.000,00 д.  
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