
 

 

 

                                       Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А  

                                                           ОПШТИНА ПРЊАВОР 

                                       Јавна установа ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ Прњавор 

                        _________________________________________________________________ 

                        Београдска бр.7 Прњавор, тел/ +387 51 663-757 и тел/ факс: +387 51 663-758  

                                                           e-mail: ju.czk.p@teol.net 

 
 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

                                                 ЗА 2019.ГОДИНУ 

 

 

Општи дио финансијског плана садржи: 

     профил корисника/установе 

     планирана средства за финансирање у 2019.години 

Посебни дио финансијског плана садржи: 

     план и образложење планираних прихода у 2019.години; 

     план и образложење расхода за текуће издатке, основна средства ( по             

     приоритетима ), додатна средства ( инвестиције) 

 

1. ПРОФИЛ УСТАНОВЕ 

 

ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ПРЊАВОР, Београдска број 7, шифра: 90.01- 

извођачка умјетност, матични број: 01042165, ПИБ: 401233180008 

 

    Установа има следећу организациону структуру:    Јавна установа                                         

 

 

Установа планира обављање следећих активности у 2019.години: 

 

А) Текуће активности: 

Активности које Установа планира да спроведе јесу: свечане академије, 

позоришне представе, филмске представе, књижевне вечери и промоције 

књига, концерти озбиљне музике, концерти забавне и народне музике, 

изложбе слика ,скулптура и фотографија, концерти фолклора, предавања из 

медицине, пољопривреде, религије и историје. Основна дјелатност Установе 

јесте рад умјетничких објеката и обављање дјелатности и послова којима се 

обезбјеђује задовољење потреба грађана и организација у области културе. 

Установа има својство правног лица, које стиче уписом у судски регистар, а 

своју дјелатност обавља средствима рада на које јој оснивач пренесе право 

кориштења, финансира се из буџета Општине и прихода остварених 

обављањем дјелтаности. 

 



Б) Планиране активности којима се обезбјеђују средства на тржишту у 

2019.години: 

 

Издавање у закуп просторија Дома културе ( велика сала, мала сала, 

амфитеатар и учионице и кафе клуб) 

Продаја робе у кафе клубу у оквиру Дома културе. 

Оснивач установе донио је  одлуку да се дјелатност прошири отварањем 

„НАШЕ ПРОДАВНИЦЕ“ на Тргу српских бораца чији је задатак 

презентација и продаја искључиво домаћих производа наших привредних 

субјеката. Та активност изискује повећање материјалних трошкова 

пословања која треба обезбједити из буџета за 2019.годину. 

 

 

Установа тренутно има у сталном радном односу седам запослених који 

обављају основну дјелатност и једног запосленог на уговор о дјелу ( диригент 

Градског хора Дома културе ). 

Структуру запослених радника по полу чине 4 мушкарца и 3 жене, односно 

по стручној спреми два радника са високом , један са вишом ,два са средњом 

стручном спремом ( четврти степен)  и два кфалификована радника . 

 

2. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ У 2019.ГОДИНУ 

 

До износа укупних планираних средстава  ( прихода , примања, расхода и 

издатака) у Финансијском плану дошло се на основу анализе извршења плана 

за 2018.годину у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018.године и процјене 

могућег остварења до краја буџетске године, као и Документа оквирног 

буџета РС 2018-2020 годину , као и  Упутства са смјерницама за припрему 

буџета општине Прњавор за 2019.годину. 

 

3. ПЛАН И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА У 2018.ГОДИНИ 
 
             

КОНТО ОПИС 
Извршење у  
2018.години 

План за 
2019.годину 

722591 
Приходи од пружања јавних услуга 
(властити приходи буџетског 
корисника) 

3.201.50 3.000.00 

771153 Примици од залихе роба 5.132.00 5.000.00 

 
Буђет општине 168.066.36 105.000.00 

 
Укупно приходи: 176.399.86 185.000.00 

         

 

 



Извори прихода су из  буџета општине Прњавор, у износу од 105.000,00 КМ 

и властити приходи Установе у износу од 8.000.00 КМ. 

 

4.ПЛАН И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАСХОДА ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ, 

ОСНОВНА СРЕДСТВА У 2019.ГОДИНИ 

              
       

КОНТО Назив расхода 
Остварено у 
2018.годиниу 

План за 
2019.годину 

411100 Расходи за бруто плате запослених 93.889.93  99.000,00  

411200 
Расходи за бруто накнаде трошкова и 
осталих личних примања по основу 
рада 

21.929.70  26.000,00 

411300 
Расходи за накнаду плата запослених 
за вријеме боловања (бруто) 

     0.00         1.000,00  

411400 
Расходи за отпремнине и једнократне 
помоћи (бруто) 

               0.00        1.000,00 

412100 
Расходи по основу закупа „наша 
продавница“ 

0,00 6.000.00 

412200 
Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних,комуникационих и  
транспортних услуга 

14.913.89        15.000,00  

412300 Расходи за режијски материјал      944.01         1,000.00  

412500 Расходи за текуће одржавање 990.96         1.000.00  

412600 
Расходи по основу путовања и 
смјештаја 

        290.00            500.00  

412700 Расходи за стручне услуге УГЦКО1     17.791.49        9,000.00  

412700 Расходи за празничне дане СО-е 14.859.99        10,000.00  

412900 Остали некласификовани расходи 4.477.66        5,000.00  

415200 Грантови у земљи 0   0 

511200 
Издаци за инвестиционо одржавање, 
реконструкцији и адаптацију објеката 
 

     842.00         1,000.00  

511300 
Издаци за набавку постројења и 
опреме 

1.491.17         4.000.00  

516100 
Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног 
инвентара, амбалаже и сл. 

3.979.06         4.500.00  

638100 
Остали издаци из трансакција са 
другим јединицама власти 

0.00         1.000.00  

  
У К У П Н И  Р А С Х О Д И : 

 
176.399.86  185.000,00  

 

 

Планирана средства за бруто плате и накнаде износи 127.000,00 КМ  ( бруто 

плате 99 000,00 КМ и бруто накнаде 28.000,00 КМ ) . 

Планирани расходи по основу кориштења роба и услуга износе 47.500,00 КМ 

и остали издаци у износу 5.000,00 КМ .Планирана средства финансијским  

планом за 2019 годину износи 185.000,00 КМ 



 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА У 2019.ГОДИНИ 

_______________________________________________________________ 

   ПРИХОДИ                                                                                   ПЛАН 

_______________________________________________________________ 

 

       1. Приходи од властите дјелатности .............................    8.000,00 КМ 

       2. Приходи из буџета општине ..................................... 105.000,00 КМ 

_______________________________________________________________ 

 

УКУПНО......................................................................  185.000,00 КМ 

 

 

КОНТО Назив расхода План за 2019.годину 

411100 Расходи за бруто плате запослених     99.000,00  

411200 
Расходи за бруто накнаде трошкова и 
осталих личних примања по основу рада 

26.000,00 

411300 
Расходи за накнаду плата запослених за 
вријеме боловања (бруто) 

       1.000,00  

411400 
Расходи за отпремнине и једнократне 
помоћи (бруто) 

      1.000,00 

412100 
Расходи по основу закупа „Наша 
продавница“ 

6.000.00 

412200 
Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних,комуникационих и  
транспортних услуга 

      15.000,00  

412300 Расходи за режијски материјал        1,000.00  

412500 Расходи за текуће одржавање        1.000.00  

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја           500.00  

412700 Расходи за стручне услуге УГЦКО1 9,000.00  

412700 Расходи за празничне дане СО-е       10,000.00  

412900 Остали некласификовани расходи        5,000.00  

511200 
Издаци за инвестиционо одржавање, 
реконструкцији и адаптацију објеката 
 

       1,000.00  

511300 Издаци за набавку постројења и опреме        4.000.00  

516100 
Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног 
инвентара, амбалаже и сл. 

       4.500.00  

638100 
Остали издаци из трансакција са другим 
јединицама власти 

       1.000.00  

  
У К У П Н И  Р А С Х О Д И : 

 
185.000,00  

 

 

                   ДИРЕКТОР 

       __________________ 

                                 Петар Брковић,дипл.менаџер у умјетности 
 


