
Медицинска школа
„Надежда Петровић“
Земун, Наде Димић  бр.4

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О СТАНДАРДНОМ КЛАСИФИКАЦИОНОМ ОКВИРУ 
И КОНТНОМ ПЛАНУ ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ ЗА 2021. ГОДИНУ

Екон. 
клас.

назив
Приходи из буџета Сопствени 

приходи
Ученички 

динар
   Укупно

Буџет р. град
410000 Плате и 

доприноси 132.000.000,00 6.600.000,00 138.600.000,00
413142 Поклони за децу 

запослених 144.000,00        144.000,00
413151 Превоз запослених 4.800.000.00     4.800.000,00
414121 Боловање преко 30 

дана 1.400.000,00     1.400.000,00
414311 Отпремнина за 

одлазак у пензију
1.500.000,00     1.500.000,00

414314 Помоћ за случај 
смрти члана 
породице

300.000,00        300.000,00

414411 Помоћ у 
мед.лечењу 
запосленог

600.000,00        600.000,00

416111 Јубиларне награде 1.600.000,00     1.600.000,00
421111 Трошкови платног 

промета 300.000,00 48.000,00 48.000,00       396.000,00
421211 Услуге за  

ел.енергију
1.800.000,00    1.800.000,00

421224 Лож  уље 12.960.000,00 12.960.000,00
421311 Водовод и 

канализација
120.000,00       120.000,00

421321 Дератизација 120.000,00       120.000,00
421322 Димничарске 

услуге
60.000,00         60.000,00

421325 Услуге чишћења –
Градска чистоћа 960.000,00      960.000,00

421410 Телефон, телекс, 
телефакс 420.000,00 60.000,00       480.000,00

421419 Остале услуге 
комуникације ( 
сертификат ПТТ –
картица за пореску 
управу, Web 
domen, интернет -
кабловска)

120.000,00      120.000,00

421421 Пошта, поштарина 
и поштанске 
марке

72.000,00       72.000,00

421521 Осигурање 
запослених

300.000,00       300.000,00

421523 Осигурање 
ученика 

294.000,00       294.000,00
421919 Остали 

непоменути 
трошкови

60.000,00      60.000,00       120.000,00

422111 Трошкови исхране 
на служб.путу 120.000,00 240.000,00       360.000,00



422121 Превоз на сл.путу 50.000,00 100.000,00       150.000,00
422131 Трошкови 

смештаја на 
сл.путу

360.000,00        360.000,00

422192 Такси услуге на 
сл.путу 36.000,00           36.000.00

422194 Накнаде за 
употребу 
сопс.возила

240.000,00 240.000,00

422392 Такси превоз по 
граду

60.000,00 36.000,00 96.000,00

422399 Остали трошкови 
путовања 144.000,00 144.000,00

422412 Трошкови 
путовања ученика 
који учествују на 
такмичењима

120.000,00 120.000,00

423211 Услуге за израду 
софтвера за 
рачуноводство и 
правну службу

180.000,00        180.000,00

423321 Котизација за 
семинаре

600.000,00 600.000,00

423391 Издаци за стручне 
испите 80.000,00 80.000,00

423399 Остали издаци за 
стручно 
усавршавање –
чланарине 
пословним 
удружењима

60.000,00 60.000,00

423412 Услуге штампања 180.000,00 84.000,00 84.000.00 348.000,00
423432 Објављивање 

информативних 
огласа

72.000,00 72.000,00

423542 Остале 
финансијске 
услуге-
консултантске 
услуге

120.000,00 60.000,00 180.000,00

423599 Остале стручне 
услуге 300.000,00

      
          340.000,00 180.000,00 820.000,00

423621 Угоститељске 
услуге

96.000,00 120.000,00 216.000,00

423711 Репрезентација 720.000,00 720.000,00
423712 Поклони 96.000.00 120.000,00 216.000,00
423911 Остале опште 

услуге 
(коричење,копира
ње, обезбеђење 
ученика)

180.000,00 36.000,00 720.000,00 936.000,00

424331 Санитарни 
прегледи

2.400.000,00 2.400.000,00

425000 Грађевински 
радови на објекту

1.176.000,00 1.176.000,00

425116 Текуће поправке 
централно 
грејање-
инвест.одраж.

1.440.000,00 1.440.000,00

425222 Поправка 
рачунара и 
рачунарске опреме 240.000,00 60.000,00 300.000,00



425223 Текуће поправке 
опреме за  
комуникацију

120.000,00 60.000,00 180.000,00

425227 Текуће поправке 
уградне опреме 
(климе)

72.000,00 72.000,00

425252 Текуће поправке 
лаборатор.опреме 84.000,00 84.000,00

425261 Поправке опреме 
за образовање 120.000,00 36.000,00 48.000,00 204.000,00

425281 Сервисирање 
противпожарних 
апарата и  
безбедност и 
здравље на раду

420.000,00 420.000,00

426111 Канцеларијски 
материјал 600.000,00 600.000,00

426123 Униформе 720.000,00 720.000,00
426129 Радна одећа и 

обућа 
360.000,00 360.000,00

426131 Зеленило, цвеће 60.000,00 48.000,00 24.000,00 132.000,00
426311 Стручна 

литература за 
запослене

240.000,00 240.000,00

426611 Материјал за 
образовање

120.000,00 48.000,00       168.000.00
426631 Материјал за 

спорт
60.000,00 48.000,00 108.000,00

426791 Материјал за 
кабинете

720.000,00 18.000,00         738.000,00

426811 Средства и 
материјал за 
одржавање 
хигијене

1.176.000,00     1.176.000.00

426911 Потрошни 
материјал

540.000,00 36.000,00 60.000,00         636.000,00

426912 Резервни делови 540.000,00         540.000,00        

426913 Алат и инвентар 120.000,00 60.000,00         180.000,00
426919 Остали материјал 

за посебне намене 960.000,00 60.000,00 96.000,00
     
     1.116.000.00

482000 Остали порези и 
таксе 60.000,00           60.000,00

512212 Уградна опрема 
(климе)

180.000,00         180.000,00

512221 Рачунарска 
опрема 

1.140.000,00      1.140.000.00                 

512611 Опрема за 
образовање, 
културу и спорт

1.044.000,00 60.000,00 144.000,00 1.248.000,00

515121 Нематеријална 
основна средства 
(књиге)

120.000,00 240.000,00 360.000,00

    УКУПНО: 133.800.000,00 43.214.000,00 9.070.000,00 2.574.000,00 188.658.000,00



ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

Ред. Број Ек. Класифик.

1. 791111
Буџет Републике Србије

- плате 
- отпремнине
- уговори о извођењу наставе

УКУПНО:

132.000.000,00
      1.500.000,00

300.000,00    
   

133.800.000,00       

2. 733121
Буџет града

- материјални трошкови
- јубиларне награде
- електрична енергија
- солидарна помоћ
- стручни испити
- семинари
- рачунарска опрема
- опрема за образовање, културу и спорт

УКУПНО:

12.990.000,00    
1.600.000,00

600.000.00                                                                                                                   
900.000,00

80.000,00
600.000,00

1.140.000,00
1.044.000,00

3.
733121

Текући трансфери – Град Београд
( превоз, чишћење, лож 
уље,дератизација,инвестиционо 
одржавање,санитарни преглед..)

22.860.000,00

4 771111
Рефундација расхода РФЗО
-боловање преко 30 дана

                    1.400.000,00

5 742121
745128

Сопствени приходи
- приход  од ванредних ученика

       -      остали приходи 
8.950.000,00

120.000,00

6.
742378 - ђачки динар

- униформе

УКУПНО:

1.854.000,00
720.000,00

2.574.000,00

Шеф рачуноводстава Директор школе

___________________ _________________
Нада Матијевић Радица Стојановић



Медицинска школа
„Надежда Петровић“
Земун, Наде Димић  бр.4

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ПРОЈЕКАТ - „ШКОЛА ЗА СВАКО ДЕТЕ“ У ОКВИРУ 
ПРОЈЕКТА „ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ УПРАВЉАЊУ МИГРАЦИЈАМА У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ“

ТЕКУЋИ РАСХОДИ:

Екон.класи
фикација

назив износ

426919 Остали материјал за остале намене- гардероба за ученика 
мигранта

72.000,00

426820 Набавка ужине за ученика мигранта 46.800,00
426611 Материјал за образовање- набавка школске опреме и 

уџеника
182.600,00

423599 Трошкови хонорара за спољне сараднике 121.400,00
423311 Организација и реализација семинара за наставнике 114.000,00
423711 Репрезентација за учеснике семинара 40.500,00
421111 Провизија банке 15.600,00

УКУПНО: 592.900,00

Шеф рачуноводства:
Директор школе:

___________________
Нада Матијевић _____________________

Радица Стојановић



Медицинска школа

„Надежда Петровић“

Земун, Наде Димић  бр.4



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О СТАНДАРДНОМ КЛАСИФИКАЦИОНОМ ОКВИРУ И КОНТНОМ ПЛАНУ ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ ЗА 2021. ГОДИНУ













		Екон. клас.

		назив

		Приходи из буџета

		Сопствени приходи

		Ученички динар

		   Укупно



		

		

		Буџет р.

		град

		

		

		



		410000

		Плате и доприноси

		

132.000.000,00

		

		

6.600.000,00

		

		

138.600.000,00



		413142

		Поклони за децу запослених

		

		

		

144.000,00

		

		

       144.000,00



		413151

		Превоз запослених 

		

		4.800.000.00

		

		

		    4.800.000,00



		414121

		Боловање преко 30 дана

		



		

1.400.000,00

		

		

		

    1.400.000,00



		414311

		Отпремнина за одлазак у пензију

		1.500.000,00

		

		

		

		    1.500.000,00



		414314

		Помоћ за случај смрти члана породице

		

		

300.000,00

		



		

		

       300.000,00



		414411

		Помоћ у мед.лечењу запосленог

		

		

600.000,00

		



		

		

       600.000,00



		416111

		Јубиларне награде

		

		1.600.000,00

		

		

		    1.600.000,00	1600.000,00



		421111

		Трошкови платног промета

		

		

300.000,00

		

48.000,00

		

48.000,00

		

      396.000,00



		421211

		Услуге за  ел.енергију

		

		1.800.000,00

		

		

		   1.800.000,00



		421224

		Лож  уље

		

		12.960.000,00

		

		

		 12.960.000,00



		421311

		Водовод и канализација

		

		120.000,00

		

		

		      120.000,00



		421321

		Дератизација

		

		120.000,00

		

		

		      120.000,00



		421322

		Димничарске услуге

		

		60.000,00

		

		

		        60.000,00



		421325

		Услуге чишћења – Градска чистоћа

		

		

960.000,00

		

		

		

      960.000,00



		421410

		Телефон, телекс, телефакс

		

		

420.000,00

		

60.000,00

		

		

      480.000,00



		421419

		Остале услуге комуникације ( сертификат ПТТ – картица за пореску управу, Web domen, интернет - кабловска)

		

		



120.000,00

		

		

		



     120.000,00



		421421

		Пошта, поштарина и поштанске марке

		

		72.000,00

		

		

		      72.000,00



		421521

		Осигурање запослених

		

		

		300.000,00

		

		      300.000,00



		421523

		Осигурање ученика 

		

		





		





		



294.000,00

		



      294.000,00



		421919

		Остали непоменути трошкови

		

		

60.000,00

		

     60.000,00

		

		

      120.000,00



		422111

		Трошкови исхране на служб.путу

		

		

120.000,00

		

240.000,00

		



		

      360.000,00



		422121

		Превоз на сл.путу

		

		50.000,00

		100.000,00

		

		      150.000,00



		422131

		Трошкови смештаја на сл.путу

		

		

360.000,00

		



		

		

        360.000,00



		422192

		Такси услуге на сл.путу

		

		

36.000,00

		



		

		

          36.000.00



		422194

		Накнаде за употребу сопс.возила

		

		240.000,00

		

		

		240.000,00



		422392

		Такси превоз по граду

		

		60.000,00

		36.000,00

		

		96.000,00



		422399

		Остали трошкови путовања

		

		



		

144.000,00

		

		

144.000,00



		422412

		Трошкови путовања ученика који учествују на такмичењима

		

		



120.000,00

		

		

		



120.000,00



		423211

		Услуге за израду софтвера за рачуноводство и правну службу

		

		



180.000,00

		

		

		



       180.000,00



		423321

		Котизација за семинаре

		

		600.000,00

		

		

		600.000,00



		423391

		Издаци за стручне испите

		

		

80.000,00

		



		



		

80.000,00



		423399

		Остали издаци за стручно усавршавање – чланарине пословним удружењима

		

		

60.000,00

		



		

		

60.000,00



		423412

		Услуге штампања

		

		180.000,00

		84.000,00

		84.000.00

		348.000,00



		423432

		Објављивање информативних огласа

		

		

72.000,00

		



		



		

72.000,00



		423542

		Остале финансијске услуге- консултантске услуге

		

		

120.000,00

		

60.000,00

		

		

180.000,00



		423599

		Остале стручне услуге 

		

300.000,00

		      

           340.000,00

		

180.000,00

		



		

820.000,00



		423621

		Угоститељске услуге

		

		96.000,00

		120.000,00

		

		216.000,00



		423711

		Репрезентација

		

		720.000,00

		

		

		720.000,00



		423712

		Поклони 

		

		96.000.00

		120.000,00

		

		216.000,00



		423911

		Остале опште услуге (коричење,копирање, обезбеђење ученика)

		

		



180.000,00

		



36.000,00

		



720.000,00

		



936.000,00



		424331

		Санитарни прегледи

		

		2.400.000,00

		

		

		2.400.000,00



		425000

		Грађевински радови на објекту

		

		1.176.000,00

		

		

		1.176.000,00



		425116

		Текуће поправке централно грејање-инвест.одраж.

		

		

1.440.000,00

		

		

		

1.440.000,00



		425222

		Поправка рачунара и рачунарске опреме 

		

		



240.000,00

		



60.000,00

		

		



300.000,00



		425223

		Текуће поправке опреме за  комуникацију

		

		

120.000,00

		

60.000,00

		

		

180.000,00



		425227

		Текуће поправке уградне опреме (климе)

		

		

72.000,00

		



		

		

72.000,00



		425252

		Текуће поправке лаборатор.опреме

		

		

84.000,00

		



		

		

84.000,00



		425261

		Поправке опреме за образовање

		

		

120.000,00

		

36.000,00

		

48.000,00

		

204.000,00



		425281

		Сервисирање противпожарних апарата и  безбедност и здравље на раду

		

		



420.000,00

		





		

		



420.000,00



		426111

		Канцеларијски материјал 

		

		

600.000,00

		



		



		

600.000,00



		426123

		Униформе 

		

		

		

		720.000,00

		720.000,00



		426129

		Радна одећа и обућа 

		

		360.000,00

		

		

		360.000,00



		426131

		Зеленило, цвеће

		

		60.000,00

		48.000,00

		24.000,00

		132.000,00



		426311

		Стручна литература за запослене

		

		

240.000,00

		



		

		

240.000,00



		426611

		Материјал за образовање

		

		



120.000,00

		





		



48.000,00

		



        168.000.00



		426631

		Материјал за спорт

		

		60.000,00

		

		48.000,00

		108.000,00



		426791

		Материјал за кабинете

		

		720.000,00

		18.000,00



		

		        738.000,00



		426811

		Средства и материјал за одржавање хигијене

		

		1.176.000,00

		

		

		     1.176.000.00



		426911

		Потрошни материјал

		

		540.000,00

		36.000,00

		60.000,00

		        636.000,00



		426912

		Резервни делови

		

		540.000,00

		

		

		        540.000,00        	



		426913

		Алат и инвентар

		

		120.000,00

		60.000,00

		

		        180.000,00



		426919

		Остали материјал за посебне намене 

		

		

960.000,00

		

60.000,00

		

96.000,00

		     

     1.116.000.00



		482000

		Остали порези и таксе

		

		

60.000,00

		



		

		

          60.000,00



		512212

		Уградна опрема (климе)

		

		

		180.000,00

		

		        180.000,00



		512221

		Рачунарска опрема 

		

		1.140.000,00

		

		

		     1.140.000.00                 



		512611

		Опрема за образовање, културу и спорт

		

		

1.044.000,00

		

60.000,00

		

144.000,00

		

1.248.000,00



		515121

		Нематеријална основна средства (књиге)

		

		



		

120.000,00

		

240.000,00

		

360.000,00



		



		

    УКУПНО:

		

133.800.000,00

		

43.214.000,00



		

9.070.000,00

		

2.574.000,00

		

188.658.000,00



















ТЕКУЋИ ПРИХОДИ



		Ред. Број

		Ек. Класифик.

		

		



		

1.

		

791111

		Буџет Републике Србије

· плате 

· отпремнине

· уговори о извођењу наставе



УКУПНО:



		

132.000.000,00

      1.500.000,00

300.000,00    

   



133.800.000,00       



		

2.





		

733121

		Буџет града

· материјални трошкови

· јубиларне награде

· електрична енергија

· солидарна помоћ

· стручни испити

· семинари

· рачунарска опрема

· опрема за образовање, културу и спорт



УКУПНО:

		

12.990.000,00    

1.600.000,00

600.000.00                                                                                                                                           900.000,00

80.000,00

600.000,00

1.140.000,00

1.044.000,00







		

3.

		



733121

		Текући трансфери – Град Београд

( превоз, чишћење, лож уље,дератизација,инвестиционо одржавање,санитарни преглед..)



		



22.860.000,00







		

4



		

771111

		Рефундација расхода РФЗО

-боловање преко 30 дана



		



                    1.400.000,00



		

5

		

742121

745128

		Сопствени приходи

· приход  од ванредних ученика

       -      остали приходи 

		

8.950.000,00

120.000,00





		6.

		

742378

		

· ђачки динар

· униформе









УКУПНО:

		

1.854.000,00

720.000,00









2.574.000,00



















Шеф рачуноводстава								Директор школе



___________________								_________________

Нада Матијевић									Радица Стојановић



























Медицинска школа

„Надежда Петровић“

Земун, Наде Димић  бр.4







ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ПРОЈЕКАТ - „ШКОЛА ЗА СВАКО ДЕТЕ“ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ УПРАВЉАЊУ МИГРАЦИЈАМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ“













ТЕКУЋИ РАСХОДИ:



		Екон.класификација

		назив

		износ



		426919

		Остали материјал за остале намене- гардероба за ученика мигранта

		72.000,00



		426820

		Набавка ужине за ученика мигранта

		46.800,00



		426611

		Материјал за образовање- набавка школске опреме и уџеника

		182.600,00



		423599

		Трошкови хонорара за спољне сараднике 

		121.400,00



		423311

		Организација и реализација семинара за наставнике

		114.000,00



		423711

		Репрезентација за учеснике семинара

		40.500,00



		421111

		Провизија банке

		15.600,00



		

		УКУПНО:

		592.900,00















Шеф рачуноводства:

									Директор школе:

___________________

	Нада Матијевић						_____________________

									Радица Стојановић



