
МЕТОДОЛОГИЈА (КОНЦЕПТ) ИЗРАДЕ ПРЕДЛОГА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2013. 
ГОДИНУ

  I ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА (Одлука Управног одбора корисника буџетских средстава о 
усвајању Предлога финансијског плана установе за 2013. годину)
 
 II НАСЛОВНА СТРАНА (требало би да садржи: назив корисника буџетских средстава, назив 
документа, место, датум)

 III САДРЖАЈ (поглавља, наслови, поднаслови, бројеви страница)

IV ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ (навести правни основ, односно прописе на основу којих се доноси 
предлог финансијског плана, у зависности од делатности којом се корисник буџетских средстава 
бави)

 V ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2013. ГОДИНУ
 

А) ОПШТИ ДЕО

1. ПРОФИЛ КОРИСНИКА (назив, место, улица и број, шифра, матични број, ПИБ, 
организациона структура)

-Планиране активности:
а) Планиране текуће активности у 2013. години (кратак опис - назив активности, 
основна делатност, извод из регистрације делатности...)
б) Планиране активности којима се обезбеђују средства на тржишту у 2013. години 
(кратак опис)

-Стање основних средстава на дан 31.12.2011. године
-зграде и грађевински објекти (навести садашњу вредност, број и површину 

просторија у којима се обавља делатност, остале релевантне податке) 
-опрема (навести садашњу вредност, од чега се састоји опрема, остале релевантне 

податке)

-Број радника у сталном радном односу (поред броја радника, укратко навести уколико 
             постоји, мањак/вишак извршиоца, и начине решавања мањкова/вишкова запослених)

2. УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2013. ГОДИНУ

2.1. Планирани приходи и примања (навести укупан износ, и по изворима):
- из буџета града __________________динара
-из буџета Републике Србије __________________динара
-из донација __________________динара
-сопствени приходи корисника/установе __________________динара
-остали извори (навести уколико их има) __________________динара
УКУПНО: __________________динара



2.2.Планирани расходи и издаци (навести укупан износ, и по наменама):
-плате, додаци и накнаде запослених __________________динара
-социјални доприноси на терет послодавца __________________динара
-накнаде у натури __________________динара
-социјална давања запосленима __________________динара
-... __________________динара
-... __________________динара
-зграде и грађевински објекти __________________динара
-машине и опрема __________________динара
-... __________________динара
УКУПНО: __________________динара

Б)  ПОСЕБНИ ДЕО

- Захтев за текуће издатке у 2013. години (попунити Табелу 1  у прилогу)
− Образложење захтева за текуће издатке (навести колико износе укупно планирана 

средства у оквиру Захтева за текуће издатке, и колико од укупног износа по сваком 
извору финансирања (из буџета града, сопствених средстава, донација...). Дати 
објашњење планираних средстава на свакој економској класификацији посебно, 
наводећи: извор финансирања, правни основ, методологију која је кришћена 
приликом израчунавања трошкова)

− Захтев за основна средства у 2013. години (попунити Табелу 2 у прилогу)
− Образложење захтева за основна средства (сваки захтев детаљно образложоти 

наводећи: извор финансирања, правни основ, назив појединих врста инвестиција, 
почетак реализације, план набавки и трошења средстава, време завршетка, резултат 
успешности реализације, процена будућих трошкова који проистичу из рада и 
одржавања основних средстава по завршетку радова, обавезно достављање 
предрачуна или понуде на основу које је извршена процена потребних средства...)

− Захтев за додатна средства у 2013. години (приоритет 1)
− Образложење захтева за додатна средства – приоритет 1
− Захтев за додатна средства у 2013. години (приоритет 2)
− Образложење захтева за додатна средства – приоритет 2
− ...
− ...

(попунити Табелу 3 у прилогу, и дати детаљно образложење наводећи правни основ, 
значај, методологију која је коришћена за израчунавање трошкова..., и то за сваки 
захтев посебно)

- Остали приходи и примања буџетског корисника у 2013. години (попунити Табелу 
4 у прилогу)

- Полазни елементи за утврђивање обима средстава за плате у 2013. години 
(попунити Табелу 5)


