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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА 2015.ГОДИНУ 

 

 

 

Пчињском  управном  округу je за 2015.годину одобрено укупно новчана 

средства у износу од 11.780.00 динара. Потребе Округа за исплатом плата су 5.631.000,00 

динара и социјалних доприноса на терет послодавца 1.013.000,00 динара, што укупно 

износи 6.644.000,00 динара, за исплату расхода за запослене 361.000,00 динара. 

 

                  Потребна новчана  средства  за исплату  расхода запослених износе 361.000,00 

динара и исплатиће се за: 

 

413000 - НАКНАДЕ У НАТУРИ 
 

413100 - Накнаде у натури 

За овај расход планиран је новчани износ од 50.000,00 динара за куповину 

новогодишњих поклон пакетића за децу радника Стручне службе Пчињског управног 

округа, исплата наведеног трошка се планира из буџета Републике. 

 

414000 - СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 

 
414100 -Исплата накнаде за време одсуствовања са посла на терет фондова 

Планирана новчана средства за овај расход су 100.000,00 динара из буџета 

Републике на име исплате накнаде радницима за време одсуствовања са посла.  

 

415000 – НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 

 
415100 -Накнаде трошкова за  запослене 

Планирана су новчана средства у износу од 210.000,00 динара из буџета 

Републике на име превоза радника на посао. 

 

416000 – НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 

РАСХОДИ 

 
416100 - Награде запосленима и остали посебни расходи  

Планирана су новчана средства у износу од 1.000,00 динара на име Јубиларне 

награде. 
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                   Потребна новчана  средства  за текуће издатке 4.775.000.00 динара и исплатиће 

се за: 

 

421000 - СТАЛНИ ТРОШКОВИ 

 
Стални трошкови су планирани за све раднике у Округу. Укупан износ сталних 

трошкова је 2.500.000,00 динара планирамо исплату следећих трошкова: 

  

421200- Енергетске услуге  

За овај расход планира се износ од 800.000,00 динара и то:  

Планира се исплата утрошка електричне енергије за просторије у којима су 

смештени радници Стручне службе и инспекцијски органи.   

421300-Комуналне услуге 

За овај расход планирана су новчана средства у износу од 700.000,00 динара и то: 

Планира се исплата Комуналном предузећу Врање на име изношења отпада и 

смећа 350.000,00 динара и Агенцији за чишћење на име услуга чишћења и одржавања 

хигијене у радним просторијама Округа  350.000,00 динара. 

4214000-Услуге комуникације 

За овај расход планирана су новчана средства у износу од 700.000,00 динара, на 

име услуге телефона 300.000,00 динара, услуге мобилног телефона 100.000,00 динара и 

услуге поште и доставе 300.000.00. 

4215000- Трошкови осигурања 

Планирана су новчана средства у износу од 150.000,00 динара на име осигурања 

запослених радника у Стучној служби Пчињског управног округа. 

4219000 – Остали трошкови  

За овај трошак планирана су ночана средства у износу од 150.000,00 динара на 

име осталих сталних трошкова. 

 

422000 - ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 

 
За трошкове путовања планирана су новчана средства  у укупном износу од 

400.000,00 динара, само за 9 радника Стручне службе Пчињског управног округа и 

начелника Округа.  

 

422100 - Трошкови службених путовања у земљи 350.000,00 динара. 

422200- Трошкови службених путовања у иностранству 50.000,00 динара. 

 

423000 - УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 

 
За услуге по уговору потребна су додатна новчана средства у износу од  

500.000,00 динара,  и то : 

 

423200 -  Комјутерске услуге  

На име услуге одржавања рачуна 110.000,00 динара. 

423700 - Репрезентација 
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На име репрезентације начелника Округа и шефа Одсека за опште послове у 

Стручној служби Пчињског управног округа планирају се средства у износу од 320.000,00  

динара ради набавке кафе, сокова и друго за госте у Управном округу и за услуге у 

ресторанима и кафанама за госте из Владе и министарстава. 

423900 - Остале опште услуге 

У оквиру овог конта планирају се новчана средства у износу од 70.000,00 динара 

на име  такси за регистрацију возила и других  непредвиђених услуга у току године. 

 

425000 - ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ  

 
У оквиру овог конта планирана су додатна новчана средства у износу од 

574.000,00 динара од чега:  

 

425100 -Текуће поправке и одржавање зграда и објеката- 254.000,00 динара. 

425200 - Текуће поправке и одржавање опреме -320.000,00 динара. 

- за поправку и одржавање возила 220.000,00 динара. 

- за поправку фотокопирних и других апарата 100.000,00 динара. 

 

426000 – МАТЕРИЈАЛ  

 
У оквиру овог конта планирана су додатна новчана средства у износу од 

800.000,00 динара за набавку административно потрошног  материјала папир, записника и 

друго за све раднике у Управном округу, а материјал за образовање и усавршавање и 

материјал за саобраћај само за раднике Стручне службе Пчињског управног округа. 

Планирани износ од 800.000,00 динара се односи на следеће трошкове: 

 

426100 – Административни материјал- 300.000,00 динара. 

426300 – Материјал за образовање и усавршавање (,,Сл.гласник РС,, стручна 

литература и др.) – 50.000,00 динара. 

426400 – Материјал за саобраћај (гориво и резервни делови за возило) – 

400.000,00 динара. 

426800 – Материјал за одржавање хигијене и угоститељство – 50.000,00 

динара. 

 

                   483000 –НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 

  
              У оквиру овог конта планирана су новчана средства у износу од 1.000,00 динара на 

име новчаних казни и пенала по решењу судова. 

 

 

 

 За- Н А Ч Е Л Н И К-а 

                                                                      ПЧИЊСКОГ УПРАВНОГ  ОКРУГА 

                                                                             Наташа Цветковић  дипл.ецц   


