ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''РАТКО МИТРОВИЋ'' ЗА 2019.ГОДИНУ
Подаци о средствима редовне делатности
Извори средстава
1.Одредбом члана 156. Закона о основама система образовања и васпитања, средства за
финансирање делатности установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица
локалне самоуправе обезбеђују се у буџету Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне
самоуправе.
Установе могу да остваре и сопствене приходе по основу донација, спонзорства, школарине,
уговора и других послова, у складу са законом.
Остваривање прихода, евидентирање и коришћење средстава из става 2. овог члана врши се у
складу са прописима којима се уређује буџетски систем.
Средства из ст. 1. и 2. овог члана обезбеђују се у складу са критеријумима и стандардима
финансирања установе које прописује министар.

1.а. СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ
У буџету Републике Србије у складу са чланом 157. ЗОСОВ обезбеђују се средства за стицање
образовања и васпитања деце и ученика у основној и средњој школи које оснива Република Србија,
аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.
У буџету Републике Србије обезбеђују се средства за:
1) остваривање припремног предшколског програма у години пред полазак у школу;
2) остваривање предшколског програма за рад са децом са сметњама у развоју;
3) остваривање предшколског програма за рад са децом на болничком лечењу;
4) плате, накнаде и додатке запослених у основним и средњим школама, социјалне доприносе и
отпремнине;
5) развојне програме и пројекте установа, као и учешће Републике Србије у области инвестиција,
стручног усавршавања запослених и такмичења ученика на републичком и међународном нивоу, у
складу са утврђеним средствима, а према програмима и критеријумима које прописује министар;
6) рад уникатних школа и школа од посебног интереса за Републику Србију, које одреди Влада;
7) подршку посебно талентованим ученицима у виду бесповратне новчане помоћи коју министар
прописује посебним актом сваке године.
На утврђивање и обрачун плата, накнада и додатака запослених у установи примењују се прописи
којима се уређују плате и накнаде и друга примања запослених у јавним службама.

1.б. СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
У буџету јединице локалне самоуправе у складу са чланом 159. ЗОСОВ обезбеђују се средства за
део економске цене образовања и васпитања деце и ученика која обухвата остале текуће расходе, а
на основу утврђене економске цене из члана 155. овог закона.
У буџету јединице локалне самоуправе обезбеђују се средства и за:

1) остваривање делатности предшколског васпитања и образовања (полудневни и целодневни
боравак, исхрана, нега и превентивна заштита деце предшколског узраста) у висини 80 одсто од
економске цене по детету, укључујући у целости средства за плате, накнаде и друга примања, социјалне
доприносе на терет послодавца, отпремнине, као и помоћи запослених у предшколској установи и
остале текуће расходе;
2) стручно усавршавање запослених;
3) јубиларне награде и помоћ запосленима у основној и средњој школи;
4) превоз: деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на
удаљености већој од два километра, ученика основне школе на удаљености већој од четири километра
од седишта школе; превоз, смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју, без обзира на
удаљеност места становања од школе; превоз ученика на републичка и међународна такмичења;
5) превоз запослених;
6) капиталне издатке;
7) заштиту и безбедност деце и ученика, у складу са прописаним мерама из члана 42. овог закона.
8) друге текуће расходе, осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике Србије.

На основу изнетих законских прописа о начину стицања средстава за обављање редовне
делатности, Школа доноси ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН који садржи процену обима текућих
прихода и осталих примања и обим текућих расхода и осталих издатака за перидо једне године.
Финансијски план Школе представља вредносни израз Годишњег програма рада школе по
врсти, обиму, квалитету и начину остварења.
1.ПЛАНИРАНИ ПРИХОД У 2019. ГОДИНИ
У 2019. години Школа планира укупан приход:
Из дела средстава за плате које се обезбеђују из Буџета Републике а према броју 47.349.275,00
признатих обрачунских радника по појединачном обрачуну
Приход из буџета Града за материјалне трошкове,јубиларне награде,
учитељице боравак
Приход из буџета Града за књиге за библиотеку
Приход из буџета града за набавку рачунара
Из дела средстава за превоз запослених,грејање,вода,чишћење,превоз,
који се обезбеђују из буџета локалне власти

4.149.415,00
50.000,00
600.000,00

14.387.000,00

Из дела сопствених средстава која се стичу обављањем услуга (издавање
простора Школе по закљученим уговорима)

3.281.000,00

Родитељски динар за ваннаставне активности

8.370.000,00

УКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОД

78.463.173,00

2.ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ
У 2019 .години Школа планира укупан расход у износу од
1.Из дела средстава која се обезбеђују из буџета у износу од
планира следеће расходе :

78.463.173,00
47.349.275,00 динара Школа

1) За плате које се обезбеђују из Буџета Републике, а према уредби којом се утврђују
коефицијенти за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама планирана су средства
у износу од
37.759.344,00
2) Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање

4.176.117,00

3) Допринос за здравствено осигурање

4.531.119,00

4) Допринос за незапосленост

283.195,00

5) За породиљска одсуства и боловања преко 30 дана
планирана су средства у износу од

599.500,00

Г) Из дела средстава за сталне и друге материјалне трошкове који се обезбеђују из буџета
локалне власти у износу од 19.186.415,00 Школа планира следеће расходе :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Финансијски трошкови (платни промет и сл.)
Трошкови електричне енергије-струја
Телефон
Средства и материјал за одржавање хигијене
Котизација за семинаре
Јубиларне награде
Градска чистоћа

80.000,00
1.100.000,00
60.000,00
120.000,00
180.000,00
400.000
792.000,00

8. Грејање
9. Водовод и канализација
10. Бус Плус-Апех
11. Стручна литература
12. Плате привремено запослених – продужени боравак
13. Пио, здрав и незапосленост-продуз боравак
14.Дератизација
15.Израда софтвера и одржавање рачунара

11.000.000,00
770.000,00
1.799.000,00
60.000,00
869.314,00
176.601
26.000,00
220.000,00

16.Санитарни преглед
17.Трошкови дневница,смештаја и превоза за службена
путовања
18. Путовање ученика на такмичења
19. Допринос за коришћење вода
20. Закуп административне опреме- штампачи
21. Остале опште услуге -ученици

3.000,00
30.000,00
10.000,00
1.000,00
91.500,00
40.000,00

22.Специјализоване услуге
23.Текуће поправке и материјал
24. Намештај
25.Рачунарска опрема- делови
26. Текуће поправке и одржавање опреме
27.Канцеларијски материјал
28. Материјал за образовање
29. Потрошни материјал
30. Со за путеве
31. Рачунарска опрема
32. Књиге у библиотеци
33. Нефинансијска имовина
УКУПНО ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ИЗ ДЕЛА СРЕДСТАВА
КОЈА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ ИЗ БУЏЕТА

85.000,00
100.000,00
100.000,00
60.000,00
145.000,00
70.000,00
50.000,00
70.000,00
10.000,00
600.000,00
50.000,00
650.000,00

19.186.415,00

2. Из дела средстава која се обезбеђују од родитељског динара за ваннаставне активности у
износу од 8.370.000,00 расходи су следећи:
1.
2.
3.
4.
5.

Осигурање ученика
Црвени крст
Пријатељи деце
Исхрана ученика
Екскурзије и Наставе у природи

УКУПНО ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ИЗ ДЕЛА
РОДИТЕЉСКОГ ДИНАРА

8.370.000,00

3. Из дела средстава која се стичу обављањем услуга-издавања простора школе по закљученим
уговорима а износе 3.281.000,00 динара, школа планира следеће расходе :
1. Поклони за децу запослених
2. Финансијски трошкови (платни промет и др.)
3. Објављивање тендера и информативних огласа
4. Такси превоз
5. Репрезентација
6. Oсигурање запослених
7. Пошта
8. Текуће поправке и материјал
9. Услуге одржавања софтвера
10. Остале опште услуге ученици – уговори о делу
чувари
11. Специјализоване услуге
12. Намештај
13. Рачунарска опрема-делови

30.000,00
40.000,00
10.000,00
5.000,00
100.000,00
30.000,00
6.000,00
877.000,00
100.000,00
600.000,00
101.000,00
400.000,00
60.000,00

14. Текуће поправке и одржавање
15. Канцеларијски материјал
16.Радна униформа за помоћно особље
17.Бензин за косачицу
18. Материјал за спорт
19. Mатеријал за образовање
20. Остали медицински материјал
21. Потрошни материјал
22. Алат и инвентар
23. Рачунарска опрема
24. Опрема за образовање
25. Опрема за спорт
26. Књиге у библиотеци
УКУПНО ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ИЗ ДЕЛА
СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА

50.000,00
30.000,00
50.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
2.000,00
30.000,00
50.000,00
400.000,00
100.000,00
100.000,00
30.000,00

3.281.000,00

У постављању висине ових трошкова пошло се од закључених Уговора, донетих Одлука,
законских обавеза, затим од анализе и оцене трошкова у претходној години, од кретања цене
појединих материјалних вредности у току 2018.године и планиране инфлације за 2019.год.
Финансијски план припремила
Тања Селаковић, шеф рачуноводства

