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Основна и средња школа „9.Мај“ 
Зрењанин, Народне омладине 16 

 

Дел. број: 4/76 

Датум:13.06.2022. 

 

 
 

 

ПРВА ИЗМЕНА  ФИНАНСИЈСКОГ  ПЛАНА 
 ОСШ „9. МАЈ“ ЗРЕЊАНИН ЗА 2022.годину 

 
Финансијски план школе за 2022. годину сачињен је у околностима када је рад школе 
условљен ситуацијом светске епидемије али са пројекцијом рада текуће школске 2021/2022 
године .  
Планирана средства за 2022. годину су недовољна за рад школе у текућој 2022. години, што 
је показала анализа буџета и потребе до дана доношења прве измене.  
Првом изменом финансијског плана за 2022. годину мењају се позиције трошкова на терет 
Буџета Града Зрењанина, а не мења се укупан износ буџета за текућу годину. Овом изменом 
мења се  структура појединих позиција трошкова у оквиру буџета, тако што су планирани 
износи  трошкова код појединих позиција умањени а увећани износи код других трошкова 
код којих се указала потреба.  
 
Наведене измене појединих позиција су неопходне како би се обезбедила средства за 
редован рад школе.  
 
У табели  Прве измене финансијског плана за 2022. годину приказане  су само позиције на 
којима је предвиђена измена, и Финансијски план за 2022. годину након наведених измена.  
             

              

   
1. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ - БУЏЕТ ЗА 2022. годину  износи   220.624.115,00 
 
        

1. средства из Буџета Републике Србије  174.324.115,00     
2. средства из Буџета Града Зрењанина      46.300.000,00                     
                                            
         
 
У наставку Прве измене финансијског плана школе за 2022. годину, дајемо табелу  позиција 
код којих је дошло до промена и коначне износе након измена.  
 
 
 
2. ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ  ЗА 2022. годину 
                

Број конта     Трошкови по наменама                             Измена ФП                                                                    

 Финансијски 
план за 2022.год. 

након Прве 
измене 
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411100 Плате. додаци и накнаде запослених 1.260.000 

412100 Допринос за ПИО 160.000 

412200 Допринос за здравствено осигурање 80.000 

 

414400 

Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова 

уже породице и друге помоћи запосленом 500.000 

415100 Накнаде трошкова за запослене 6.700.000 

416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 1.500.000 

421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 250.000 

421200 Енергетске услуге 3.450.000 

421300 Комуналне услуге 800.000 

421400 Услуге комуникација 550.000 

421500 Трошкови осигурања 270.000 

422100 Трошкови службених путовања у земљи 100.000 

422400 Трошкови путовања ученика 200.000 

423200 Компјутерске услуге 140.000 

423300 Услуге  усавршавања запослених    +340.000,00 540.000 

423400 Услуге информисања 30.000 

423500 Стручне услуге 10.000 

423700 Репрезентација 30.000 

423900 Остале опште услуге                           -150.000,00 1.050.000 

424300 Медицинске услуге 250.000 

424900 Остале специјализоване услуге 200.000 

425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 150.000 

425200 Текуће поправке и одржавање опреме 100.000 

426100 Административни материјал 400.000 

426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 100.000 

426400            Материјал за саобраћај         +25.000,00                                25.000 

426600 Материјали за образовање. културу и спорт 400.000 

426700 Медицински и лабораторијски материјали 10.000 

426800 Материјали за хигијену и угоститељство  +2.000.000. 4.500.000 
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426900 Материјали за посебне намене 250.000 

472700 Накнаде из буџета за образовања       -445.000.    4.055.000 

482200 Обавезне таксе 10.000 

511300 Капитално одржавање зграда и објеката   -2.000.000. 18.000.000 

512000              Машине и опрема       + 230.000.          230.000,00                                  
                                
 
 
Укупни  трошкови за 2022. годину,  након Прве измене у структури трошкова на терет 
Буџета Града Зрењанина,  износи  46.300.000,00 динара.  
 
  
  
 

Заменик председника  Школског одбора                                                                                                                      

                                                                                                                    

___________________________                                                                   

                                                                                                                                          Дарко Јоњев                                                                       
                                                                                                                                                                                                                   


