
ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“ 

КИКИНДА, Краља Петра I број 63 

Телефон: 0230 400 390; факс: 0230 327 363 

Е-маил: jpskola@gmail.com 

 

ГРАД  КИКИНДА 

Градска управа 

Секретаријат за друштвене делатности 

 

 

Предмет:  – образложење предлогу буџета за 2021. годину 

 

 

1. 422121-422411-422412-Трошкови службених путовања, путовање ученика на такмичењима , Трошкови 

смештаја и превоза ученика  и наставника на републичким такмичењима и додели награда по  конкурсима 

............115.000,00 

 

2. 426312-стручна литература за потребе запослених - Ради помоћи у раду правној и рачуноводственој  

служби  због многобројних измена  прописа, обзиром  да школа није претплатник гласила, 

програмски садржај „ING-PRO“ и ИПЦ -је једини извор информација у овим  областима у школи, 

посебно јер је садржај програма  прилагођен установи.  .................................................................58.000,00 

 

3. 426919- остали материјали за посебне намене-   Рад пчеларске секције .........................                 .50.000,00 

 

4. 423542- Одржавање програма за рачуноводство.........................................................................          36.000,00 

 

5. 424911- Услуге комисије за израду аката , безбедности и здравља на раду,  и на основу записника 

инспекције МУП-а  сектор за ванредне ситуације – одсек превентивне заштите и плана заштите од пожара  

наложио да се поступи по Записнику бр 09.14.број.:217-14405/19-4 од 04.11.2019. 

 

Израда  пројекта стабилног система за дојаву пожара, формирање службе за заштиту од пожара , 

употребнадозвола о примењеним и спроведеним мерама заштите од пожара , израда пројекта проширења 

спољне и унутрашње хидрантске мреже. Трошкови не обухватају извођење радова, само идејне пројекте                                                                                

.................................................................................................................................................................2.000.000,00                                                   

 

6. 424331- Прегледи из области дератизације, дезинфекције                                                               35.000,00 

 

7. 426821- Храна ученицима и наставницима –такмичења и манифестације  када  је организатор  ОШ „Јован 

Поповић“, као и прослава дана Школе   ,и школске славе.                              

..............................................................................................................................................................100.000,00              

 

8. 426611-.Набавка  помоћног материјала  за одржавање наставе,дипломе , 

похвалнице.........................................................................................................................................       25.000,00          

 

9. 426124-Радна одећа и обућа за запослене ..........................................................................        ......    15.000,00      

 



10. 415112- Трошкови путовања су повећани из разлога исплате трошкова градског саобраћаја ( Уколико у 2020. 

години буде испалћена планирана сума од  520.000,00 динара ови трошкови се у 2021.години могу 

кориговати за наведени износ )        ................................................................................................... 3.100.000,00 

 

11. 414411- Социјална давања запосленима – разлог повећања је повећање просечне бруто зараде.....90.000,00 

 

12. 416111- Повећање броја запослених који имају право на јубиларну награду и повећање бруто зараде у 

републици 

....................................................................................................................................................730.000.00 

 

13. 426131-Школа у свом дворишту поседује органску башту-набавка садног материјала.................15.000.00 

 

14. 472713-Ученичке награде-ђак генерације, одлични ђаци и специјалне награде на такмичењима.......15.000,00 

 

15. 47271 Средстава за исхрану деце                                                                                            ................700.000,00                                                                                                                  

 

Због дотрајалости и старости  намештаја, подова као и одржавање рачунара, видео надзора и остале 

електро  опреме  неопходно је минимално урадити: 

425112 Столарски радови  реконструкција постојећег намештаја   za ucionice I                   250.000,00                                                                 

425113 
Молерски радови    - кречење, ходника и поправке оштећених зидова у згради ,кречење две 
учионицепо годишњем програму . У 2020.години нису рађени молерски радови  600.000,00                           

 

 

425191 

 

Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање објекта и опреме  -       

1. замена дотрајалих подова u ucionicama ,  и свлачионицама  при фискултурној сали           –       

610.000,00                                                                                                                                        

   

Због дотрајалости намештаја и остале опреме за образовање неопходно је обновити: 

16. Опрема 

512211 
Намештај- Опремање и замена намештајаи учионицама и набавка ормана у учионицама-250.000,00       
                                                                                                                                                                                                               

 
 
512221 
 
 
511451 
 
 

Опрема за образовање –zamena рачунарa канцеларија директора и шефа рачуноводства 
.......................................................................................................................................................150.000,00                     
 Идејни пројекат за зграду котларницу                                                                                  700.000,00     
                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

Кикинда17.08.2020..                                                                                                      Директор школе: 

                                                                                                                                    Јелена Крвопић 


