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Финансијски плана 

Прве основне школе краља Петра II из Ужица 

за 2019.годину 

са пројекцијом за 2020. и 2021. 

 

Уводни део 

 

Прва основна школа краљ Петар II у Ужицу је изграђена 1884.године.22.децембра 

1883.године Министар просвете и црквених дела Стојан Новаковић је одобио да се у Ужицу, на 

Доњој чаршији, на плацу где је некада била медреса,муслиманска верска школа  изгради школска 

зграда. Изграда зграде је завршена 1884.године и почела је са радом 01.септембра 1884.године, 

она је обухватала само приземље старог дела садашње зграде. У току Првог светског рат а и  у 

другом светском рату учитељи су држали наставу по приватним кућама. Године 1932.надзидан је 

приземни део школе. До 1955.године школа се звала Државна основна школа а од 1955.године 

мења назив у Основну школу” Андрија Ђуровић“. Године 1969.уведено је централно грејање.  

Школа је 1969.године припојено и ИО Качер  као четвороразредна  школа а 1981.године 

ИО Стапари као осморазредна школа. 

Нова школска зграда је изграђена 1984.године, када је почела и да се користи, исте године 

школа је добила и Повељу Вук Стефановић Караџић, која се додељује најуспешнијим установама у 

просвети. 

Најстарија школа у Ужицу,Прва основна школа, носила је име краља Петра II  у периоду од 

1938. До јесени 1943.године, а од 1.септембра 2005.године поново узима некадашње име  и 

назива се Прва основна школа краља Петра II  . 

Прва основна школа краљ Петар II  је данас, после 133 година постојања, модерна 

савремена школа са 1284 ученика, од припремног предшколског до 8.разреда, којима су на 

располагању кабинет за информатику, специјализоване учионице, фискултурна сала, библиотека, 

стрељана и други садржаји.Организован  је и продужени боравак за ученике нижих разреда у 

оквиру школе. 

У неколико предходних година школа је дотерала свој изглед, учионице су окречене, 

хобловали су се паркети, обезбеђен видео надзор, рађене елекро инсталације у приземљу и 

спрату школе, сређене и опремљени кабинети, сређени и опремљени санитарни чворови ,од 

2013.године школа је прешла на грејање на гас. У циљу осавремењавања наставе школа је 

обезбедила интернет за учионице. 



Школа данас функционише као матична школа са два издвојена одељења. 

Матична школа сада располаже са: 

- 7 кабинета 

- 7 специјализованих кабинета 

- 11 учионица опште намене 

- 2 просторије за припремну наставу 

- 1 информатички кабинет 

- фискултурна сала( преурђени простор две учионице) 

-2 учионице за продужени боравак 

- трпезарија за продужени боравак 

-  спортски терени( два кошаркашка терена и по једно рукометно и одбојкашко) 

- зубна ординација 

- канцелариски простор 

На површини од 2922м2.Наставу у матичној школи похађа 1243 ученика у 54 одељења, 4 

групре припремног предшколског програма и 2 групе продуженог боравка.Настава се одвија у две 

смене. 

Издвојено одељење у Качеру је организовано као четвороразредна школа са 23 ученика. 

Школски простор је порвшине 258м2 који обухвата: 

- 4 учионица опште намене 

- 1 радна соба за припремни предшколски програм 

- Спортски терен 

У свакој учионици постоје пећи, а као огрев користе се дрва и угаљ 

 

Издвојено одељење у Стапарима је организовано као осморазредна школа са 22 ученика. 

Школски простор је површине 922м2  који обухвата: 

- 4 кабитена 

- 1 специјализована учионица 

- 2 учионице опште намене 

- 1 радна соба за припремни предшколски програм 



- 1 информатички кабинет 

- Спортски терен 

- Библиотека 

Грејање је парно, школа поседује своју котларницу, а као огрев користи угаљ. 

 

Школа тренутно има  120 запослених, од чега је 99 наставни кадар и 21 ваннаставно 

особље. Наставни кадар је углавном стручно заступљен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Финансирање школе 

           

 
         Школа је индиректан корисник буџетских средстава и финансира се: 

 

 

 

1.  Из буџета Републике Србије  

 
  Из буџета Републике Србије финансирају се зараде запослених, социјални 

доприноси,  отпремнине, боловања и породиљска боловања  а све на основу прописа 

којима се уређују плате, накнаде и друга примања запослених у јавним службама и  

Ценуса који  Школа доставља Министарству за сваку школску годину, у октобру текуће 

школске године за школску годину, а  сваког месеца ажурира измене  на за то намењеном 

сајту и на тај начин доставља Министарству просвете и технолошког развоја РС. 

 

 

2. Из буџета Града 

 
Из буџета Града финансирају се трошкови превоза  запослених,јубиларне награде, 

социјална давања запосленима, стручна усавршавања запослених, такмичења ученика, 

стални трошкови (струја, грејање, платни промет, комуналне  услуге, услуге 

комуникација, осигурање...), одржавање објекта и опреме, материјал за образовање, 

канцеларијски материјал и остали материјални трошкови. 

 

 

3.  Из остварених сопствених прихода 

 
Школа остварује приходе од    издавања фискултурних сала и донација. 

           

Од Града добијамо списак спортских клубова који ће користити сале  а остатком термина 

располаже школа. 

 

  
 

 

4.  Из средстава ђачког- родитељског динара 

 
На основу чл.160 Закона о основама система образовања и васпитања 

(,,Службени гласник РС,, бр.72/09 и 52/11) школа остварује приходе од ђачког динара  за : 

- реализацију  ђачких  екскурзија и рекреативне наставе,  

- осигурање ученика  

- и  других активности  које донеси Савет родитеља Школе 



I   ПРИХОДИ 

 

 

Планирани приходи за 2019.годину према изворима финансирања: 

 

 

1. Планирани приходи из буџета Републике Србије за 2019.годину износе 

117.691.341,84 динара за исплате зарада и социјалних доприноса, отпремнина за 

одлазак у пензију,боловања и породиљских боловања 

  

 

2.  Планирани приходи из буџета Града за 2019.годину износе 11.000.000,00 

динара , на основу Упуства за припрему Одлуке о буџету града Ужица  за 

2019.годину, решењем бр.02-1806 од 24.12.2018.године Финансијски план школе 

износи 10.540,00 динара. 

 
 

 

3. План остварења сопствених прихода у 2019.години 

 
- Oд издавање фискултурне сале…………...................................................….180.000,00 

- Донације.............................................................................................................. .90.000,00 

- Приход од Дунава за стете-лом стакла..............................................................90.000,00 

Укупно:                          360.000,00 
              

                                     

 

4. Планирани приходи од ђачког динара 

 
- за ђачке екскурзије и рекреативне наставе.................................................16.050.000,00 

- осигурање ученика,трка за срћније детињство...............................................550.000,00 

                                                                                          ________________ 

                                                                                           Укупно                       16.600.000,00  

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

           Укупно планирани приходи за 2019.годину по свим изворима 

финансирања износе 145.191.341,84 динара. 

 

 



 

II   ТРОШКОВИ 

 

 

 

         Планирани трошкови за 2019.год. према изворима финансирања: 

 

 

 

1. Из буџета Републике Србије 

 

 
- за зараде,отпремнине.................................................................................98.674.692,59 

- за боловање......................................................................................................566.615,39 

- за породињска боловања................................................................................842.152,25 

- за социјалне доприносе.............................................................................17.607.881,61 

                                                                                                                          ________________ 

                                                                                                         Укупно :      117.691.341,84 

 

 

 

2. Из буџета Града 

             
ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ:  

 413151-МАРКИЦЕ.....................................................................................................120.000,00 

За превоз на посао и са посла шест  запослених користи Маркице за превоз у првој и другој 

зони.Потребна средства за маркице на годишњем нивуо је 130.000,00 динара. 

 414400-ПОМОЋ У МЕДЕЦИНСКОМ ЛЕЧЕЊУ ЗАПОСЛЕНОГ.......................................80.000,00 

За једнократну помоћ запослених који су провели више од три месеца у континуитету на 

боловању. 

 415112-ГОТОВИНСКИ ПРЕВОЗ............................................................................. 1.600.000,00 

Готовински превоз као вид плаћања за долазак и одлазак са посла у 2018.години је користило 59 

запослених. Број запослених корисника готовинског превоза је различит из месеца у месец  због 

боловања запослених, замена и повећаног обима посла и повећан број запослених који путују. 

Потребна средства за Готовински превоз за 2019.годину су 1.600.000,00. 

 416100-ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ.................................................................................800.000,00 



У 2018.години имамо три запослена са 10.год.стажа ,два са 20.година, четворо са 30 ..Укупно за 

јубиларне је потребно 800.000,00 динара.За обрачун јубиларне награде рачунали смо републички 

просек у републици(69.684,00 динара нето, 75.295,22 бруто) за мај 2018.године. 

 422100-ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА И ДНЕВНИЦЕ................................................... 40.000,00  

 У 2018.години за дневнице је планирано 20.000,00 динара за семинаре,за путовања 10.000,00 

динара за  семинаре , а за употребу сопственог возила(превоз домара и директора у ИО Стапари и 

Качер) је планирано 10.000,00 динара. 

 423200-ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА КЊИГОВОДСТВЕНОГ ПРОГРАМА...............60.000,00 

За одржавања књиговодственог програма, дорада нових програма, инсталације  потребно је 

60.000,00 динара. 

 423300-УСЛУГЕ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ................................................100.000,00 

За семинаре наставника и ванаставног особља у 2019. Потребно нам је 100.000,00 динара. 

 423400-УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА........................................................................30.000,00 

Штампање школског листа, диплома, израда рекламног материјала за школу, билборда - 

30.000,00 динара 

 423700-РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА..................................................................................80.000,00 

За послужење на седницама, Школском одбору, за прославе Дана школе и Савиндана, пријем 

Вуковаца и њихових родитеља и ученика учесника Републичких такмичења- 80.000,00 

 423900-ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ.........................................................................100.000,00 

Услуге прегледа противпожарних апарата, громобрана, услуге комисија за извођене радове 

 425100-ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ШКОЛЕ...........................................900.000,00 

У 2019.години планира се хобловање  учионица предметне наставе-500.000,00 динара, кречење  

учионица-150.000,00 динара, а за остали материјал за поправке и одржавање школе-250.000,00 

динара. 

 425200-ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ.....................................250.000,00 

Школа има стару рачунарску и електронску опрему па је потребна честа поправка рачунара, 

штампача, пројектора и копир апарата, као и репарација табли у 2019.години-250.000,00  

 426100-КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛ................................................................180.000,00 

За поштанске марке, коверте,фасцикле, регистраторе, потрошни материјал, дипломе,матичне 

књиге,папир за копирање,образци-130.000,00  и остали административни  материјал-пуњење 



тонера за штампаче-20.000,00,за куповину кломпи и радне униформе за теткице и ложача и 

домара ципеле-30.000,00  

 426300-МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ.............................................................80.000,00 

Од стричне литературе школа узима Вести,Ужичку Недељу у електронском облику, Параграф, 

часопис Школа-Савремена Администрација и Педагогију-80.000,00 

 426600-МАТЕРИЈАЛ ЗА НАСТАВУ.......................................................................180.000,00 

Креде, сунћери, папир за копирање,фломастери, блокови,фломастери за инерактивну таблу, и 

остали потошни материјал-180.000,00 

 426700-МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ....................................................................20.000,00 

За куповину материјала за прву помоћ-газа,алкохола,фластера,завоја, марама-20.000,00 динара. 

 426800-МАТЕРИЈАЛ ЗА ЧИШЋЕЊЕ..................................................................200.000,00 

Наша школа је стара па је потребно доста средстава за чишћење учионица, прозора, WC-а, 

канцеларија како у матичној школи тако и у ИО Стапари и Качеру, потрено је и доста убруса и 

папира за руке, течног сапуна као и осталог материјала за одржавање хигијене-200.000,00 

 472700-НАКНАДЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА...............................290.000,00 

У 2018.години наши ученици су постигли добре резултате у такмичењима и учествовали на 

Републичким такмичењима како појединачно тако и у колективним спортовима, у 2019.години 

планирано је -290.000,00 

 482200-ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ..................................................................................10.000,00 

Републичке таксе, Градске таксе-10.000,00 

 512600-ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ................................................................200.000,00  

 

 СТАЛНИ ТРОШКОВИ: 

 421100-ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА.......................................................240.000,00 

У 2018. Години за Банкарске услуге је потребно 240.000,00 динара. 

 421200-ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ........................................................................4.000.000,00 

За трошкове електичне енергије -1.200.000,00 динара, Природни гас-2.300.000,00, Угаљ за ИО 

Стапари и Качер- 400.000,00 динара и дрва-100.000,00 динара 

 421300-КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ.........................................................................500.000,00 



Вода у матичној и ИО Качер-250.000,00 динара, Одвоз отпада и депоновање-210.000,00 и 

чишћење канализације- 40.000,00 динара. 

 421400-УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈА..................................................................250.000,00  

За услуге фиксног телефона,интернета-250.000,00 динара. 

 421500-ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА.................................................................230.000,00 

Трошкови осигурања запослених, осигурање школске зграде и осигурање опреме-230.000,00 

УКУПНО:..............................................................................................................10.540.000,00 

- Трошкови према одобреној маси средстава за 2019.годину 

износе 10.540.000,00 динара 

 
  

3. Из сопствених прихода 

 
 

421100  -  платни промет  ................................................................................................4.000,00 

 

423700  -  репрезентација................................................................................................70.000,00 

423900  - остале опште услуге........................................................................................60.000,00 

425100  - столарски радови ............................................................................................90.000,00 

425200  - одржавање опреме...........................................................................................16.000,00 

426100  - канцелариски материјал.................................................................................20.000,00 

426600 -  материјал за образовање.................................................................................20.000,00 

426800  - материјал за одржавање хигијене..................................................................20.000,00 

427700  -накнада из буџета за образовање....................................................................20.000,00 

 

512 611 -  опрема за образовање…................................................................................40.000,00 

 ________________________________ 

                                                             

                  Укупно :   360.000,00 
 

4. Из средстава ђачког динара 

 

421111  -  платни промет  .............................................................................................150.000,00 

 

422100  -  дневнице  ( родитељси динар ).................................................................1.900.000,00 

 

423900   - родитељски динар (осигурање,)................................................................. 500.000,00   

 

424200  - рекреативна настава и екскурзије...........................................................14.000.000,00 

 



426600  - материјал за образовање (трка за срећније детињство)...............................50.000,00 

                                                                                                ______________________________ 

                                                                                                        Укупно :            16.600.000,00    

 

 

 

 

          Укупно планирани трошкови по свим изворима финансирања 

износе 145.191.341,84 динара 

 

    

 

 

 

 
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ  ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2019.годину 

 

 
ОПИС Република Општина Сопствени 

приходи 

Ђачка 

кухиња 

Ћачки 

динар 

УКУПНО 

Приходи       

Зараде, отпремнине, друге 

накнаде зарада и социјални 

доприноси 

117.691.341,8
4 

    117.691.341,84 

Материјални трошкови  10.540.000,00      10.540.000,00 

Издавање фискултурне сале   360.000,00          360.000,00 

Ђачка кухиња       

Ћачки динар за ваннаставне 

активности 

    16.600.000,00   16.600.000,00 

       

Укупни приходи: 117.691.341 10.540.000,00 360.000,00  16.600.000,00 145.191.341,8

4 

       

ОПИС Република Општина Сопствени 

приходи 

Ђачка 

кухиња 

Ћачки 

динар 

УКУПНО 

Расходи       

Зараде, отпремнине, друге 

накнаде зарада и социјални 

доприноси 

100.083.460,2
3 

    100.083.460,23 

Доприноси на терет послодавца 17.607.881,61 
 

        17.607.881,61 
 

Солидарна помоћ и отпремнина       

Помоћ у медицинском лечењу    80.000,00      80.000,00 

Превоз запослених- маркице  120.000,00    120.000,00 

Превоз запослених- готовина  1.600.000,00    1.600.000,00 

Јубиларне награде за 2019.год.  800.000,00    800.000,00 

Провизија-платни промет  240.000,00 4.000,00  150.000,00 394.000,00 



Електрична енергија  1.200.000,00    1.200.000,00 

Гас  2.300.000,00    2.300.000,00 

Угаљ  400.000,00    400.000,00 

Дрва  100.000,00    100.000,00 

Водовод и канализација-

дератизација 

 500.000,00    500.000,00 

Услуге комуникација  250.000,00    250.000,00 

Осигурање  230.000,00    230.000,00 

Службена путовања – дневнице 
рекреативна настава и 

екскурзије 

 40.000,00   1.900.000,00 1.940.000,00 

Компјутерске услуге-

одрж.програма 

 60.000,00    60.000,00 

Образовање и усавршавање 

запослених 

 100.000,00    100.000,00 

Услуге штампе и информисања  30.000,00    30.000,00 

Репрезентација   80.000,00 70.000,00   150.000,00 

Опште услуге  100.000,00 60.000,00  500.000,00 660.000,00 

Рекреативна настава, екскурзије 

и излети-услуге образовања 

    14.000.000,00 14.000.000,00 

Остале стручне услуге       

Намирнице за ђачку кухињу       

Одржавање објеката:       

              Столарски радови  500.000,00 90.000,00   590.000,00 

              Молерски радови  150.000,00    150.000,00 

              Остале услуге и 

материј.   

 250.000,00    250.000,00 

Одржавање опреме  250.000,00 16.000,00   266.000,00 

Административни материјал  180.000,00 20.000,00   200.000,00 

Стручна литература  80.000,00    80.000,00 

Материјал за образовање  180.000,00 20.000,00  50.000,00 250.000,00 

Медецински материјал  20.000,00    20.000,00 

Материјал за хигијену  200.000,00 20.000,00   220.000,00 

Такмичења  ученика  290.000,00 20.000,00   310.000,00 

Таксе   10.000,00    10.000,00 

Опрема   200.000,00        40.000,00              
240.000,00 

       

Укупни расходи: 

 

117.691.341,8

4 

10.540.000,00 360.000,00 ----------------- 16.600.000,00 145.191.341,8

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПРОЈЕКЦИЈЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2020.годину 

 

 
ОПИС Република Општина Сопствени 

приходи 

Ђачка 

кухиња 

Ћачки 

динар 

УКУПНО 

Приходи       

Зараде, отпремнине, друге 

накнаде зарада и социјални 

доприноси 

117.691.341,8
4 

    117.691.341,84 

Материјални трошкови  11.000.000,00      11.000.000,00 

Издавање фискултурне сале   360.000,00          360.000,00 

Ђачка кухиња       

Ћачки динар за ваннаставне 

активности 

    16.600.000,00   16.600.000,00 

       

Укупни приходи: 117.691.341 11.000.000,00 360.000,00  16.600.000,00 145.651.341,8

4 

       

ОПИС Република Општина Сопствени 

приходи 

Ђачка 

кухиња 

Ћачки 

динар 

УКУПНО 

Расходи       

Зараде, отпремнине, друге 

накнаде зарада и социјални 

доприноси 

100.083.460,2

3 

    100.083.460,23 

Доприноси на терет послодавца 17.607.881,61 
 

        17.607.881,61 
 

Солидарна помоћ и отпремнина       

Помоћ у медицинском лечењу    70.000,00      70.000,00 

Превоз запослених- маркице  120.000,00    120.000,00 

Превоз запослених- готовина  1.500.000,00    1.500.000,00 

Јубиларне награде за 2020.год.  900.000,00    900.000,00 

Провизија-платни промет  200.000,00 4.000,00  150.000,00 354.000,00 

Електрична енергија  1.150.000,00    1.150.000,00 

Гас  2.810.000,00    2.810.000,00 

Угаљ  490.000,00    490.000,00 

Дрва  150.000,00    150.000,00 

Водовод и канализација-

дератизација 

 550.000,00    550.000,00 

Услуге комуникација  250.000,00    250.000,00 

Осигурање  230.000,00    230.000,00 

Службена путовања – дневнице 

рекреативна настава и 

екскурзије 

 50.000,00   1.900.000,00 1.950.000,00 

Компјутерске услуге-

одрж.програма 

 60.000,00    60.000,00 

Образовање и усавршавање 

запослених 

 100.000,00    100.000,00 

Услуге штампе и информисања  30.000,00    30.000,00 

Репрезентација   100.000,00 70.000,00   170.000,00 

Опште услуге  100.000,00 60.000,00  500.000,00 660.000,00 

Рекреативна настава, екскурзије 

и излети-услуге образовања 

    14.000.000,00 14.000.000,00 



Остале стручне услуге       

Намирнице за ђачку кухињу       

Одржавање објеката:       

              Водовод и канализација  50.000,00    50.000,00 

              Столарски радови  500.000,00 90.000,00   590.000,00 

              Молерски радови  150.000,00    150.000,00 

              Остале услуге и 

материј.   

 250.000,00    250.000,00 

Одржавање опреме  250.000,00 16.000,00   266.000,00 

Административни материјал  200.000,00 20.000,00   220.000,00 

Стручна литература  80.000,00    80.000,00 

Материјал за образовање  180.000,00 20.000,00  50.000,00 230.000,00 

Медецински материјал  20.000,00    20.000,00 

Материјал за хигијену  200.000,00 20.000,00   220.000,00 

Такмичења  ученика  250.000,00 20.000,00   270.000,00 

Таксе   10.000,00    10.000,00 

Опрема           40.000,00   40.000,00 

       

Укупни расходи: 

 

117.691.341,8

4 

11.000.000,00 360.000,00 ----------------- 16.600.000,00 145.651.341,8

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПРОЈЕКЦИЈЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2021.годину 

 
ОПИС Република Општина Сопствени 

приходи 

Ђачка 

кухиња 

Ћачки 

динар 

УКУПНО 

Приходи       

Зараде, отпремнине, друге 

накнаде зарада и социјални 

доприноси 

117.691.341,8
4 

    117.691.341,84 

Материјални трошкови  10.700.000,00      11.000.000,00 

Издавање фискултурне сале   360.000,00          360.000,00 

Ђачка кухиња       

Ћачки динар за ваннаставне 

активности 

    16.600.000,00   16.600.000,00 

       

Укупни приходи: 117.691.341 10.700.000,00 360.000,00  16.600.000,00 145.351.341,8

4 

       

ОПИС Република Општина Сопствени 

приходи 

Ђачка 

кухиња 

Ћачки 

динар 

УКУПНО 

Расходи       

Зараде, отпремнине, друге 100.083.460,2     100.083.460,23 



накнаде зарада и социјални 

доприноси 

3 

Доприноси на терет послодавца 17.607.881,61 
 

        17.607.881,61 
 

Солидарна помоћ и отпремнина       

Помоћ у медицинском лечењу    70.000,00      70.000,00 

Превоз запослених- маркице  120.000,00    120.000,00 

Превоз запослених- готовина  1.500.000,00    1.500.000,00 

Јубиларне награде за 2021.год.  600.000,00    900.000,00 

Провизија-платни промет  200.000,00 4.000,00  150.000,00 354.000,00 

Електрична енергија  1.150.000,00    1.150.000,00 

Гас  2.810.000,00    2.810.000,00 

Угаљ  490.000,00    490.000,00 

Дрва  150.000,00    150.000,00 

Водовод и канализација-

дератизација 

 550.000,00    550.000,00 

Услуге комуникација  250.000,00    250.000,00 

Осигурање  230.000,00    230.000,00 

Службена путовања – дневнице 

рекреативна настава и 
екскурзије 

 50.000,00   1.900.000,00 1.950.000,00 

Компјутерске услуге-

одрж.програма 

 60.000,00    60.000,00 

Образовање и усавршавање 

запослених 

 100.000,00    100.000,00 

Услуге штампе и информисања  30.000,00    30.000,00 

Репрезентација   100.000,00 70.000,00   170.000,00 

Опште услуге  100.000,00 60.000,00  500.000,00 660.000,00 

Рекреативна настава, екскурзије 

и излети-услуге образовања 

    14.000.000,00 14.000.000,00 

Остале стручне услуге       

Намирнице за ђачку кухињу       

Одржавање објеката:       

              Водовод и канализација  50.000,00    50.000,00 

              Столарски радови  500.000,00 90.000,00   590.000,00 

              Молерски радови  150.000,00    150.000,00 

              Остале услуге и 

материј.   

 250.000,00    250.000,00 

Одржавање опреме  250.000,00 16.000,00   266.000,00 

Административни материјал  200.000,00 20.000,00   220.000,00 

Стручна литература  80.000,00    80.000,00 

Материјал за образовање  180.000,00 20.000,00  50.000,00 230.000,00 

Медецински материјал  20.000,00    20.000,00 

Материјал за хигијену  200.000,00 20.000,00   220.000,00 

Такмичења  ученика  250.000,00 20.000,00   270.000,00 

Таксе   10.000,00    10.000,00 

Опрема           40.000,00   40.000,00 

       

Укупни расходи: 

 

117.691.341,8

4 

10.700.000,00 360.000,00 ----------------- 16.600.000,00 145.351.341,8

4 

            

 



 

                                            

   
 

 

     Шеф рачуноводства,              Председник Школског одбора,              Д и р е к т о р,             

   Јасмина Обрадовић с.р           Александар Милосављевић с.р           Никола Бацетић с.р 

 


