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I. ОПШТИ ДЕО 

A. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ 
Решење о измени и допуни о распореду средстава за 2022. годину, број 400-345/2022-III-01 од 02. новембра 2022. 

године. Расходи и издаци приказана су према изворима финансирања програмских активности и пројеката. 

 

Табела 1. Финасијски план расхода и издатака, прихода и примања према изворима и структури програмских активности на 

субаналитичком нивоу 

Раздео: 5      Градска управа Бора 

Глава 5.01     Установе културе 

Подглава 5.01.02      Музеј рударства и металургије "Бор" 

1201-0001 Функционисање локалних установа културе 

Позиција 

Синтети-

чки 

конто 

Субанали-

тички 

конто 

Опис 

Вредност у 2022. години 

Општи 

приходи и 

примања из 

буџета 

 Остали 

приходи и 

примања 

Укупно 

планирани 

приходи и 

примања 

1 2 3 4 5 6 7 

243/0 411000   ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ 

19.108.620   19.108.620 

  411100   
Плате, додаци и накнаде запослених 19.108.620 0 19.108.620 

    411111 
Плате по основу цене рада 19.108.620   19.108.620 

244/0 412000   ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 

ПОСЛОДАВЦА 3.181.584   3.181.584 

  412100   
Допринос на терет послодавца за пензијско и 

инвалидско осигурање 2.197.491 0 2.197.491 

    412111 Доприноси на терет послодавца за пензијско и 

инвалидско осигурање 2.197.491   2.197.491 



  412200   Допринос на терет послодавца заздравствено 

осигурање 984.093 0 984.093 

    412211 

Допринос на терет послодавца за здравствено осигурање 984.093   984.093 

245/0 413000   НАКНАДЕ У НАТУРИ 30.030   30.030 

  413100   
Накнаде у натури 30.030 0 30.030 

    413142 
Поклони за децу запослених 30.030   30.030 

246/0 414000   СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 478.156   478.156 

  414300   
Отпремнине и помоћи 397.358 0 397.358 

    414311 
Отпремнине приликом одласка у пензију 328.662   328.662 

    414314 Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже 

породице 68.696   68.696 

  414400   

Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана 

уже породице и друге помоћи запосленом 80.798 0 80.798 

    414411 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже 

породице 80.798   80.798 

247/0 415000   НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ 350.000   350.000 

  415100   
Накнада трошкова за запослене 350.000 0 350.000 

    415112 

Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла 350.000   350.000 

249/0 421000   СТАЛНИ ТРОШКОВИ 2.392.940 2.600 2.395.540 

  421100   

Трошкови платног промета и банкарске услуге 53.000 2.500 55.500 

    421111 

Трошкови платног промета и банкарске услуге 53.000 2.500 55.500 

  421200   
Енергетске услуге 1.950.500 100 1.950.600 

    421211 
Услуге за електричну енергију 333.500 100 333.600 

    421225 
Центарлно грејање 1.617.000   1.617.000 

  421300   
Комуналне услуге 163.240 0 163.240 

    421311 
Услуге водовода и канализације 62.000   62.000 

    421321 
Дератизација 28.700   28.700 

    421324 
Одвоз отпда 72.540   72.540 

  421400   
Услуге комуникације 180.000 0 180.000 
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    421411 
Телефон, телекс и телефакс 84.000   84.000 

    421412 
Интернет и слично 15.000   15.000 

    421414 
Услуге мобилног телефона 60.000   60.000 

    421421 
Пошта 4.000   4.000 

    421422 
Услуге доставе 17.000   17.000 

  421500   
Трошкови осигурања 42.000 0 42.000 

    421512 
Осигурање возила 17.000   17.000 

    421521 

Осигурање запослених у случају несреће на раду 25.000   25.000 

  421900   
Остали трошкови 4.200 0 4.200 

    421911 
Радио-телевизијска претплата 4.200   4.200 

250/0 422000   ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 24.500   24.500 

  422100   
Трошкови службених путовања у земљи 24.500 0 24.500 

    422111 

Трошкови дневница (исхране) на службеном путу 22.000   22.000 

    422199 

Остали трошкови за пословна путовања у земљи 2.500   2.500 

251/0 423000   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.363.860   2.363.860 

  423200   
Компјутерске услуге 237.640 0 237.640 

    423211 
Услуге израде софтвера     0 

    423212 
Услуге за одржавање софтвера 152.640   152.640 

    423221 
Услуге одржавања рачунара     0 

    423291 
Остале компјутерске услуге 85.000   85.000 

  423300   

Услуге образовања и усавршавања запослених 30.500 0 30.500 

    423321 
Котизације за семинаре 25.000   25.000 

    423322 
Котизација за стручна саветовања     0 

    423391 
Издаци за стручне испите 5.500   5.500 

  423400   
Услуге информисања 16.320 0 16.320 

    423419 
Остале услуге штампања 16.320   16.320 

  423500   
Стручне услуге 1.008.000 0 1.008.000 



    423539 
Остале правне услуге 1.008.000   1.008.000 

  423900   
Остале опште услуге 1.071.400 0 1.071.400 

    423911 
Остале опште услуге 1.071.400   1.071.400 

253/0 425000   

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 431.728   431.728 

  425200   
Текуће поправке и одржавање опреме 431.728 0 431.728 

    425219 
Остале поправке и оджавање опреме 52.500   52.500 

    425227 
Уградна опрема 344.728   344.728 

    425229 

Остале поправке и одржавање административне опреме 2.500   2.500 

    425281 

Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност 32.000   32.000 

254/0 426000   МАТЕРИЈАЛИ 429.650   429.650 

  426100   
Административни материјал 51.675 0 51.675 

    426111 
Канцеларијски материјал 51.675   51.675 

  426300   

Материјал за образовање и усавршавање запослених 124.500 0 124.500 

    426311 

Стручна литература за редовне потребе запослених 124.500   124.500 

  426400   
Материјал за саобраћај 33.800 0 33.800 

    426411 
Бензин 29.600   29.600 

    426491 
Остали материјал за превозна средства 4.200   4.200 

  426800   
Материјал за одржавање хигијене 111.465 0 111.465 

    426811 
Хемијска средства за чишћење 58.940   58.940 

    426812 
Инвентар за одржавање хигијене 22.000   22.000 

    426819 
Остали материјали за одржавање хигијене 11.025   11.025 

    426822 
Пиће 19.500   19.500 

  426900   
Материјали за посебне намене 108.210 0 108.210 

    426911 
Потрошни материјал 39.700   39.700 

    426912 
Резервни делови 23.010   23.010 

    426919 
Остали материјал за посебне намене 45.500   45.500 

256/0 482000   ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, 

ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 26.000   26.000 
  482100   

Остали порези 16.000 0 16.000 
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    482131 
Регистрација возила 16.000   16.000 

  482200   
Обавезне таксе 10.000 0 10.000 

    482251 
Судске таксе 10.000   10.000 

257/0 512000   МАШИНЕ И ОПРЕМА 624.572   624.572 

  512200   
Административна опрема 143.600 0 143.600 

    512221 
Рачунарска опрема 88.500   88.500 

    512241 
Електронска опрема 47.600   47.600 

    512251 
Опрема за домаћинство 7.500   7.500 

  512600   

Опрема за образовање, науку, културу и спорт 201.444 0 201.444 

    512631 
Опрема за културу 201.444   201.444 

  512900   
Опрема за производњу, моторна, мепокретна и 

немоторна опрема 279.528 0 279.528 

    512931 
Уградна опрема 279.528   279.528 

258/0     НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 23.500   23.500 

  515100   
Нематеријална имовина 23.500 0 23.500 

    515111 
Компјутерски софтвери 23.500   23.500 

Укупни расходи и издаци 1201-0001 Функционисање локалних установа 

културе 
29.465.140 2.600 29.467.740 

01 791111 Општи приходи и примања из буџета 29.465.140   29.467.740 

13 321311 Нераспоређен вишак прихода и примања из 

ранијих година   2.600   

Укупно приходи и примања 1201-0001 Фукнционисање локалних установа 

културе 
29.465.140 2.600 29.467.740 

1201-0003 Унапређење система, очување и представљање културног наслеђа   

Позиција 

Синтети-

чки 

конто 

Субанали-

тички 

конто 

Опис 

Вредност у 2022. години 

Општи 

приходи и 

примања из 

буџета 

 Остали 

приходи и 

примања 

Укупно 

планирани 

приходи и 

примања 

1 2 3 4 5 6 7 



267/0 422000   ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 50.480   50.480 

  422100   Трошкови службених путовања у земљи 50.480 0 50.480 

  

  422111 Трошкови дневница (исхране) на службеном путу 27.500   27.500 

  

  422121 Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, 

аутобус, воз и слично) 

17.500   17.500 

  

  422199 Остали трошкови за пословна путовања у земљи 5.480   5.480 

268/0 423000   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 104.800   104.800 

  423400   Услуге информисања 89.000 0 89.000 

    423413 Услуге штампања публикација 76.000   76.000 

    423419 Остале услуге штампања 13.000   13.000 

  423600   Услуге за домаћинство и угоститељство 15.800 0 15.800 

    423621 Угоститељске услуге 15.800   15.800 

269/0 424000   СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 295.500   295.500 

  424200   Услуге образовања, културе и спорта 295.500 0 295.500 

    424221 Услуге културе 295.500   295.500 

270/0 425000   ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 75.000   75.000 

  425200   Текуће поправке и одржавање опреме 75.000 0 75.000 

    425223 Опрема за комуникацију 55.000   55.000 

  

  425262 Текуће одржавање и поправке опреме за културу 20.000   20.000 

271/0 426000   МАТЕРИЈАЛИ 172.665   172.665 

  426100   Административни материјал 1.020 0 1.020 

    426111 Канцеларијски материјал 1.020   1.020 

  426400   Материјал за саобраћај 71.200 0 71.200 

    426411 Бензин 71.200   71.200 

  426600   Материјал за образовање, културу и спорт 36.045 0 36.045 

    426621 Материјал за културу 36.045   36.045 

  426800   Материјал за одржавање хигијене 9.800 0 9.800 

    426821 Храна 700   700 

    426822 Пиће 9.100   9.100 

  426900   Материјали за посебне намене 54.600 0 54.600 
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    426911 Потрошни материјал 54.600   54.600 

272/0 515000   НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 200.000   200.000 

  515100   Нематеријална имовина 200.000 0 200.000 

    515123 Визуелна уметност 90.000   90.000 

    515129 Остала књижевна и уметничка дела 110.000   110.000 

Укупни расходи и издаци 1201-0003 Унапређење система, очување и 

презентација културног наслеђа 
898.445   898.445 

01 791111 Општи приходи и примања из буџета 898.445   898.445 

13 321311 Нераспоређен вишак прихода и примања из 

ранијих година 

      

Укупно приходи и примања 1201-0003 Унапређење система, очување и 

презентација културног наслеђа 

898.445   898.445 

П 1201-7001  Виртуелна разгледница Бора  

Позиција 

Синтети-

чки 

конто 

Субанали-

тички 

конто 

Опис 

Вредност у 2022. години 

Општи 

приходи и 

примања из 

буџета 

 Остали 

приходи и 

примања 

Укупно 

планирани 

приходи и 

примања 

1 2 3 4 5 6 7 

272/6 

423000   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 

50.000 681.000 

731.000 

  423100   
Административне услуге 0 69.000 69.000 

    423111 
Услуге превођења   69.000 69.000 

  423200   
Компјутерске услуге 0 612.000 612.000 

    423211 
Услуге за израду софтвера   612.000 612.000 

  423600   
Угоститељске услуге 26.000 0 26.000 

    423621 
Угоститељске услуге 26.000   26.000 

  423900   
Остале опште услуге 24.000 0 24.000 

    423911 
Остале опште услуге 24.000   24.000 

272/7 424000   СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 576.000 0 576.000 



  424900   
Остале специјализоване услуге 576.000   576.000 

    424911 
Остале специјализоване услуге 576.000   576.000 

272/8 512000   МАШИНЕ И ОПРЕМА 0 119.000 119.000 

  512900   
Непокретна опрема 0 119.000 119.000 

    512932 
Монтирана опрема   119.000 119.000 

Укупни расходи и издаци П 1201-7001 Виртуелна разгледница Бора 626.000 800.000 1.426.000 

01 791111 Општи приходи и примања из буџета 626.000   626.000 

07 733144 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, 

од Републике у корист нивоа града 

  800.000 800.000 

Укупни приходи и издаци 1201-7001 Виртуелна разгледница 626.000 800.000 1.426.000 

П 1201-4004  Рударско наслеђа Бора и околине - оставштина за будућност 

Позиција 

Синтети-

чки 

конто 

Субанали-

тички 

конто 

Опис 

Вредност у 2022. години 

Општи 

приходи и 

примања из 

буџета 

 Остали 

приходи и 

примања 

Укупно 

планирани 

приходи и 

примања 

1 2 3 4 5 6 7 

272/15 
423000   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0 540.600 540.600 

  423100   Административне услуге 0 240.600 240.600 

    423111 Услуге превођења   240.600 240.600 

  423500   Стручне услуге   300.000 300.000 

    423599 Остале стручне услуге   300.000 300.000 

272/16 424000   СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 0 459.400 459.400 

  424900   
Остале специјализоване услуге 0 459.400 459.400 

    424911 
Остале специјализоване услуге   459.400 459.400 

Укупни расходи и издаци П 1201-4004 Рударско наслеђе Бора и околине - 

оставштина за будућност 
0 1.000.000 1.000.000 

01 791111 Општи приходи и примања из буџета     0 
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07 733144 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, 

од Републике у корист нивоа града 

  1.000.000 1.000.000 

Укупни приходи и издаци 1201-4004 Рударско наслеђе Бора и околине - 

оставштина за будућност 

0 1.000.000 1.000.000 

П 1201-5015  "Поздрав из Бора, Саша Ракезић, алијас Александар Зограф, 10 табли, цртеж 20х30 цм, туш на папиру 

Позиција 

Синтети-

чки 

конто 

Субанали-

тички 

конто 

Опис 

Вредност у 2022. години 

Општи 

приходи и 

примања из 

буџета 

 Остали 

приходи и 

примања 

Укупно 

планирани 

приходи и 

примања 

1 2 3 4 5 6 7 

272/17 515000   НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА   200.000 200.000 

  515100   Нематеријална имовина   200.000 200.000 

Укупни расходи и издаци П 1201-5015  "Поздрав из Бора, Саша Ракезић, 

алијас Александар Зограф, 10 табли, цртеж 20х30 цм, туш на папиру 
  200.000 200.000 

07 733144 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, 

од Републике у корист нивоа града 

  200.000 200.000 

Укупни приходи и издаци 1201-5015  "Поздрав из Бора, Саша Ракезић, алијас 

Александар Зограф, 10 табли, цртеж 20х30 цм, туш на папиру 

0 200.000 200.000 

УКУПНО 30.989.585 2.002.600 32.992.185 

 

 

 

 

 



 

 

II. ПОСЕБАН ДЕО 

B. Образложење економских класификација програмске активности 1201-0001 

Функционисање локалних установа културе из општих прихода и примања из буџета  
 Плате, додаци и накнаде запослених 

  У економској класификацији  411111- Плате по основу цене рада – 19.057.120 динара, приказане су бруто плате 

запослених и то за деветнаест запослених, од којих су осамнаест на неоређено и један на одређено време. 

  У економској класификацији 411151 – Накнаде штет за неискоришћен годишњи одмор – 51.500 динара, износ 

средстав приказан се односи на накнаду лицу које је раскинуло радни однос по сили закона. 

Образложење: Средства су планирана на основу обрачуна у складу са припадајућим коефицијентима и основицом за културу према 

Закључку Владе РС. 

 Социјални доприноси на терет послодавца 

  У економској класификацији 412111 - Допринос на терет послодавца за пензијско и инвалидско осигурање – 

2.197.491 динара, на име плата за деветнаест запослених, и то седамнаест на неоређено и два на одређено време. 

  У економској класификацији 412211 - Допринос на терет послодавца за здравствено осигурање – 984.093 динара, на 

име плата за деветнаест запослених, и то седамнаест на неоређено и два на одређено време. 

Образложење: Обрачун доприноса вршен је у складу са чл. 10. ст. 1. тачка 1) и чл. 11. ст. 1. тачка 1) Закона о пензијском и инвалидском 

осигурању и чл. 11. ст. 1. тачка Закона о здравственом осигурању. 

 Накнаде у натури 

  У економској класификацији 413142 - Поклони за децу запослених – 30.030 динара, обрачун вршен за три детета до 

петнаест година запослених у Музеју рударства и металургије „Бор“Образложење:Основ за обрачун давања деци запослених у Музеју 

рударства и металургије „Бор“, вршено је у складу са чл. 18. ст. 1. тачка 8) Законом о порезу на доходак грађана и чл. 56. ст. 2. 

Колективног уговора код послодавца Музеја рударства и металургије „Бор“. 

 

Социјална давања запосленима 

  У економској класификацији 414311 – Отпремнине приликом одласка у пензију – 328.662 динара, средства су исказана 

због информација које запослене лице због здравственог стања очекује одлазак у инвалидску пензију. 

У економској класификацији 414314 - Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице – 68.696 динара, 

планска средства су вршена на основу регулатива које се примењују на запослене у делатности културе 

  У економској класификацији 414414 - Помоћ у медицинском лечењу запосленом или члану уже породице – 80.798 

динара, планска средства су вршена на основу регулатива које уређују област за запослене у култури. 
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Образложење: У складу са чл. 18. ст. 1. тачке 7) и 9а) Закона о порезу на доходак грађана, чл.53. ст. 2. и 54 ст. 1. тачке 1) -6) 

Колективног уговора код послодавца Музеја рударства и металургије „Бор“. 

 

 Накнаде трошкова за запослене 

  У економској класификацији 415112 - Накнада трошков за превоз на посао и са посла – 350.000 динара, средства су 

планирана за децетнаест запослених. 

Образложење: У складу са чл. 18. ст. 1. тачка 1) Закона о порезу на доходак грађана и чл. 51. ст. 1. тачка 1) Колективног уговора код 

послодавца Музеја рударства и металургије „Бор“. Обавеза послодавца јесте да интерним актом уреди исплату превоза на посао и са 

посла, до израде овог предлога није донет, те сходно томе је обим средстава премашио досадашња планска средства, јер се исплата 

врши и даље на основу напред наведеног члана Колективног уговора који би се требао изменити у описном делу. Планска средства су 

исказана према броју запослених и месту пребивалиша, затим обављеном комуникацијом са превозником који обавља јавни превоз, 

добијеним повратним информацијама за месечну карту према локацији. 

 Стални трошкови – 2.399.340 динара 

  У економској класификацији 421111 - Трошкови платног промета – 53.000 динара. 

  У економској класификацији 421211 - Услуге за електричну енергију – 333.500 динара. 

  У економској класификацији 421225 - Централно грејање – 1.617.000 динара. 

  У економској класификацији 421311 - Услуге водовода и канализације – 62.000 динара. 

  У економској класификацији 421321 – Дератизација – 28.700 динара. 

  У економској класификацији 421324 - Одвоз отпада – 72.540 динара. 

  У економској класификацији 421411 - Телефон, телекс, телефакс – 84.000 динара. 

  У економској класификацији 421412 –Интернерт и слично – 15.000 динара. 

  У економској класификацији 421414 - Услуге мобилног телефона – 60.000 динара. 

  У економској класификацији 421421 – Пошта – 4.000 динара. 

  У економској класификацији 421422 - Услуге доставе – 17.000 динара. 

  У економској класификацији 421512 - Осигурање возила – 17.000 динара. 

  У економској класификацији 421521 - Осигурање запослених у случају несреће на раду – 25.000 динара. 

  У економској класификацији 421911 - Радио-телевизијска претплата – 4.200 динара. 

Образложење: Средства на име сталних трошкова планиранa су на основу стварних трошкова узевши у обзир претходних шест 

месеци, осим  централног грејања  јер се цена није променила до уједначавања, затим на осигурања возила и осигурања запослених у 

случају несреће на раду. Трошкови електричне енергије, централног грејања и водовода и канализације планирани су и за објекте које 

користи Музеј рударства и металургије „Бор“, а то су: галерија „Бакар“ и Конак кнеза Милоша у Брестовачкој бањи. 

 Трошкови путовања 



  У економској класификацији 422111 - Трошкови  дневница (исхране) на службеном путу - 22.500 динара 

  У економској класификацији 422199 – Остали трошкови за пословна путовања у земљи – 2.500,00 динара. 

Образложење: Трошкови дневница планирани су на основу чл. 18. ст. тачка 2) Закона о порезу на доходак грађана и, чл. 51. ст. 1. тачка 

2) Колективног уговора код послодавца Музеја рударства и металургије „Бор“. Трошкови превоза на службеном путу су планирани на 

основу досадашње цене карте јавног превозника „Бортравел“ Бор.  

  Средства су планирана од стране запослених носиоца делатности, и то: Археолози – дневнице за исхрану на службеном 

путу -22.500 дин. и остали трошкови  на службеном путу (путарина) – 2.500 динара. 

Услуге по уговору 

  У економској класификацији 423212 - Услуге одржавања софтвера – 152.640,00 динара, су планирана за дванаест месеци 

за коршћење програма финансијско-књиговодственог програма са помоћним књигама.  

  У економској класификацији 423291 - Остале компјутерске услуге – 85.000 динара, обухватају планска средства на име 

инсталирања, реинсталирања, чишћења од вируса и друге услуге на нивоу Музеја, у случају евентуалних потреба. 

  У економској класификацији 423321 - Котизација за семинаре – 25.000 динара, планска средства се односе на следеће 

запослене: Администрација (финансијско-рачуноводствених послова, јавних набавки-кадровских и општих послова – 25.000 дин. за 

претплату семинара путем WEBINAR-a. 

  У економској класификацији 423391 – Издаци за стручне испите – 5.500 динара, средства су планирана од стране 

археолога за стицање вишег звања. 

  У економској класификацији 423419 - Остале услуге штампања – 16.320 динара, су планирана за уређење архивске грађе 

у складу са Уредбом о буџетском рачуноводсву и Законом о архивској грађи. У 2020. и 2021. години завршен је већи сегмент уређања и 

смештај архивске грађе од оснивања Музеја до данас, што се у будућем периоду наставља континурано завршетком пословне године у 

складу са прописима.  

  У економској класификацији 423539 – Остале правне услуге -1.008.000 динара, се односе за потребе пружања правних 

услуга и заступања на суду (обзиром да Музеј нема запосленог правника, акта припремљена биће достављена на контролу пре усвајања од 

стране органа управљања). 

  У економској класификацији 4239111 – Остале опште услуге – 1.071.400 динара, су планирана за потребе противпожарне 

заштите и безбедности здравља на раду у укупном износу од 86.400 дин. за дванаест месеци, док је износ од 520.000 дин. планиран за 

ангажовање лице на привременим и повременим пословима конзерватора, збоф вршења функције директора. 

Образложење: На основу Правилника о организацији и систематизацији послова, достављени су поједниачни предлози финансијских 

планова (који су доставили своје потребе ради обављања радних задатака), исказана су средства у горе наведенеим економским 

класификацијама. 

 Текуће поправке и одржавање 

  У економској класификацији 425219 - Остале поправке и одржавање опреме – 52.500 динара, средства су планирана за 

редовно сервисирање 20.000 дин, технички преглед, 7.500 дин., замена плинске боце у службеном возилу – 15.000 дин., ре-тестирање 

плинске боце у службеном возилу -10.000 динара.  
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У економској класификацији 425227 - Уградна опрема – 344.728 динара, се односи на сервисирање клима уређаја и то: 

археолошки и етнолошки депо, затим  у простору уметничке збирке који има двоструку намену канцеларије са депоом, даље, у ходнику 

две клима јединице наспрам канцеларија музејскох педагога, етнолога, археолога и оператера дигитализације. Средства су исказана на 

основу поднетог захтева за достављање понуде са циљем приказавања реално потребних средстава и отклањању проблема, а односи се 

на чишћење клима, пуњење фреоном и замену колендера.  

  У економској класификацији 425229 – Остале поправке и одржавање административне опреме – 2.500 динара, 

средства су планирана за отклање проблема на штампачу административних послова (финансијско-рачуноводствених, јавних набвавки-

кадровских и општих послова) у случају краткорочног решења планирана су средства за набавку новог у пројектованој наредној години. 

  У економској класификацији 425281 – Текуће одржавање и поправке опреме за јавну безбедност – 32.000 динара, 

средства су планирана за дванест месеци за сервисирање и контролу противпожарних апарата и хидрофора.   

Образложење : Такође и за ову врсту трошкова, планирана су средства појединачно од стране запослених, осим на име сервисирање,, 

уградња и пуњење клима јединица 

 Материјал 

  У економској класификацији 426111 - Канцеларијски материјал – 51.675 динара, средства су планирана на основу 

исказаних потреба појединачно запослених, и то: Археолози – 1.335 дин., фолије за документацију, коверте различитих димензија, 

селотејп; Документаристра – 8.197 дин. за регистраторе архивске грађе која се трајно чува, картонске и ПВЦ фасцикле, папир за ласерски 

штампач и хемијске оловке; Етнолог – 3.605 дин. за папир за штампање, пенкало, паковање патрона, хемијске и графитне оловке, коверте 

различитих димензија; Самостални водич – 1.278 дин., папир за ласерски штампач, хемијске оловке и селотејп; Уметничка – 450 дин. охо 

лепак, селотејп и свеска; Администрација (финансијско-рачуноводствени послови, јавне набвке-кадровски и општи послови) – 36.810 дин., 

за спајалице, муницију, папир за штампање, фасцикле, хемијске оловке, свеске, путни налози, налог исплата и уплата, селотејп, охо лепак, 

регистратори, минице за техничку оловку и друго за неометано функционисање у обављању послова према реалним потребама. 

  У економској класификацији 426311 - Стручна литература за редовне потребе запослених – 124.500 динара, обухвата 

претплату часописа и базу PARAGRAF LEX, затим КАНЦЕЛАРКА за који се врши континурано претплата, омогућава е-пословање, за 

које се уводи законом о електронском пословању већ у наредној 2022. години. Музеј се у овј години претплатио на исти са разлогом 

уклапања и потхрањивања потребним подацима у самој бази. С друге стране, очекује се да се до септембра имплементира и подаци у вези 

добављача се повлаче из Народне банке Србије на основу пореског идентификационог броја. 

  У економској класификацији 426411 – Бензин – 29.600 динара, средства су исказана према потребама запослених и то: 

Археолози – 3.200 дин., Етнолог – 4.800 дин., Домар – возач – 20.000 дин. и Администрација – 1.600 динара за одлазак на бесплатан 

организован семинар као претплатник, који организује ПАРАГРАФ. 

  У економској класификацији 426491 - Остали материјал за превозна средства – 4.200 динара, моторно уље и свећице, 

обавеза у складу са регулативом. 



  У економској класификацији 426811 - Хемијска средства за чишћење – 58.940 динара, због епидемије COVID-19 средства 

су планирана за одржавање пословног, галеријског и помоћног простора за објекте које користи Музеј рударства и металургије „Бор“. 

  У економској класификацији 426812 – Инвентар за одржавање хигијене – 22.000 динара, набавка дезо баријере са 

отирачем, према обављеном комуникацијом са исказаним потребама и доступним информацијама са сајта понуђача.   

  У економској класификацији 426819 - Остали материјал за одржавање хигијене – 11.025 динара, учесталијим 

одржавањем хигијене због епидемије COVID-19 потребане су: рукавице, наставак за брисање подова, итд.  

  У економској класификацији 426822 – Пиће – 19.500 дин. планирана су средства за кафу, киселу воду, шећер, чај, и сл. за 

послужење пословних сарадника. 

  У економској класификацији 426911 - Потрошни материјал – 39.700 динара, се односи на потребе запослених 

појединачно исказаних потреба, и то: Археолози – 18.600 дин. за ПВЦ кутије и алкалне батерије, ЗИП кесице различитих димензија; Домар-

возач 21.100 дин., замена лед сијалица, неонско светиљке, црево за водокотилић, и други материјали у складу са знањем запосленог. 

  У економској класификацији 426912 - Резервни делови – 23.010 динара, износ средстава обухвата исказане потребе 

запослених: Етнолог - 11.010 дин. за екстерни хард диск; Самостални водич – 1.700 дин., пуњач за алкалне батерије; и Уметничка – 10.200 

дин., УСБ флеш меморију, екстерни хард диск, жичаног миша. 

  У економској класификацији 426919 - Остали материјал за посебне намене – 45.500 динара, исказана средства су на 

име пуњења, односно рециклажу тонера или компатибиу за штампаче, и то према типу исказаних потреба запослених: Археолзи -4.000 

дин., Документариста -2.500 дин., Самостални водич- 2.000 дин., Уметничка - 2.000 дин. и Административни послови (финансијско-

рачуноводствени, јавне набавке-кадровски и општи послови) – 35.000 дин. се односи на набавку компатибилних тонера због 

немогућности пуњења већ дуже коришћених. 

Образложење: На основу Правилника о организацији и систематизацији послова, појединачно исказаних потреба запослених, одобрених 

од стране одговорног лица планирана су средства у наведеном обиму на име материјала. 

 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 

  У економској класификацији 482131 - Регистрација возила –16.000 динара, средства су укупном износу планирана, 

приликом уплате за регистрације у случају раздвајања се направи проблем у процесу спровођења код Полицијске управе Бор –регистрација 

возила, те сходно томе су овој години средства планирана и исказана обједињено за ове намене. 

  У економској класификацији 482251 - Судске таксе – 10.000 динара, средства су планирана у случају промена које се воде 

и евидентирају код Привредног Суда у Зајечару. 

Образложење: Средства су планирана на име регистрације возила, док се судке таксе односе на име уписа измена и допуна обавезујућех 

аката. 

 Машине и опрема 

  У економској класификацији 512221 - Рачунарска опрема – 88.500 динара, средства су планирана од стране Музејског 

педагога за набвку рачунара. 

  У економској класификацији 512251 – Опрема за домаћинство – 7.500 динара, замена дотрајалог решоа за потребе чајне 

кухиње. 
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  У економској класификацији 512631 - Опрема за културу – 201.444 динара, исказаних потреба, и то: Документариста – 

85.200 дин. за смештај архивске грађе која се трајно чува,  два метална ормара; Конзерватор текстила – 10.000 дин. за набавку нове пегле 

због немогућности поправке сервисирање и Археолози – 106.244 дин., израда, допрема и монтажа носача питоса. 

  У економској класификацији 512931 – Уградна опрема – 279.528 динара, е односи на на набавку и уградњу клима јединица 

за следеће просторије: конзервација метала и текстила, затим адмнистративни послови (финансијско-рачуноводствени, јавне набавке-

кадровски и општи послови) и интерна библиотека Музеја. На основу добијене понуде. Обзиром да се уградња клима јединице не може 

уградити у самој библиотеци због дислокације саме клима јединице неопходна је надоградња због извођења спољне јединице, те су за њу 

и издаци виши у односу на две које ће бити у самим канцеларијама и спољним јединицама код истих. 

Образложење: Према исказаним појединачним потребама у економским класификацијама, планиран су средства су исказивана према 

реалним потребама запослених. 

 Нематеријална имовина 

  У економској класификацији 515111 - Компјутерски софтвери – 23.500 динара, набавка легализованог софтвера за 

потребе Музејског педагога.  

Образложење: Средства су планирана за набавку софтвера приликом набавке рачунара за Музејског педагога. 

 

C. Образложење економских класификација програмске активности 1201-0003 Унапређење 

система, очување и презентовање културног наслеђа из општих прихода и примања из буџета  

 

 Трошкови путовања 

  У економској класификацији 422111 - Трошкови  дневница (исхране) на службеном путу 27.500 динара, средства су 

планирана појединачно од стране запослених и то:  Археолози – 10.000 дин., Етнолог – 5.000 дин., Музејски техничар-конзерватор 

текстила, - 2.500 дин. и Уметничка 10.000 динара.  

  У економској класификацији 422121 - Трошкови превоза на службеном путу – 17.500 динара, распоред планираних 

средстава запослених је следећи: Етнолог – 5.000 дин., Музејски техничар-конзерватор текстила – 2.500 динара, иУметничка – 10.000 

динара. 

  У економској класификацији 422199 - Остали трошкови на службеном путу - 5.480 динара, исказана су за: Археологе - 

2.280 дин., и Уметничка – 3.200 динара. 

Образложење: Средства планирана за дневнице у складу са чл. 18. ст. 1. тачка 2), на име трошкова превоза у складу са стварним 

ценама превозник, док је путарина планирана у складу са ценовником за допрему и отпрему изложбе као и за допрему уметничког дела. 

Трошкови се документују осим дневница. 

 



Услуге по уговору 

  У економској класификацији 423413 - Услуге штампања публикације -  76.000 дин, за штампање каталога изложбе 

Етнолога – 40.000 дин. и Уметничке - 36.000 динара. 

  У економској класификацији 423419 - Остале услуге штампања – 13.000 динара, су за штампу постера већих димензија 

планираних средстава од стране Етнолага 13.000 динара. 

  У економској класификацији 423621 - Угоститељске услуге - 15.800 динара, Етнолог – 15.800 дин. за  смештај аутора 

гостујуће изложбе а у вези постављања и отварања исте. 

 Специјализоване услуге 

  У економској класификацији 424221 - Услуге културе - 295.500 динара, обухватају средства за Археологе – 225.000 

конзервација и рестурација камене посуде са археолошког локалитета „Марков камен“;  Етнолог – 47.500 дин., и то за ЦИП и ИСБН (2.500), 

ангажовање лица (45.000) за постављање и отварање гостујуће изложбе; и Уметничка – 23.000 дин., и то за ЦИП и ИСБН (5.000) и 

ангажовање лица за постављање и отварање изложбе (18.000). 

  Образложење: Средства су исказана према потребама за извршавање задака, и обухватају трошкове конзервације код 

Института за конзервацију Београд, затим услуге Народне библиотеке за ЦИП и ИСБН, даље, накнада за постављање гостујуће изложбе 

и услуге геометра.. 

 Текуће поправке и одржавање 

  У економској класификацији 425223 - Опрема за комуникацију - 55.000 динара, односи се на потребе аранжера 

декоратера, који обавља послове прелома каталога и штампање постера, позивница и другог материјала мањих димензија у колору, 

потребе се односе на сет тонера напред наведеног. 

  У економској класификацији 425262 - Текуће поправке и одржавање опреме за културу - 20.000 динара, урамљивање 

слика из уметничке збирке се ради континуирано и завршава се у овј години. 

Образложење: Средства су планирана од стране запослених за потребе ове програмске активности. 

 Материјал 

  У економској класификацији 426111 - Канцеларијски материјал – 1.020 динара, средства су планирана од стране 

запослених: Етнолог – 250 дин. за набавку ДВД дискова 4,7 ГБ; Музејског техничара – конзерватора текстила – 770 дин., и то за папир за 

штампање и графитну оловку. 

  У економској класификацији 426411 – Бензин –71.200 динара, за потребе Археолога 47.200 дин., рекогносцирање и 

транспорт музејских предмета у Институт за конзервацију Београд, рекогносирање, за теренско истраживање археолошког локалитета 

„Бањска шума“;  Музејски саветник етнологије - 16.000 динара за теренска истраживања (Лука, Танда и Кривељ). 

  У економској класификацији 426621 - Материјал за културу - 36.045 динар, наведени збирни износ обухвата: Музејски 

саветник етнологије – 15.540 дин., за водене боје, боја за јаја и јаја за радионицу фарбања ускршњих јаја, Музејски техничар – конзерватор 

текстила – 18.450 дин. за течни детерџент за тканину, штирак, лепљиво плтно, чоја, конац. игле за шивење и сл.; и Уметничка – 2.055 

динара, за дрвене боје, колажни папир и графитне оловке. 

  У економској класификацији 426821 – Храна -700 динара, се односи радионицу, Уметничка (700 дин.) грицкалице за 

децу. 



19 

 

  У економској класификацији 426822 – Пиће -9.100 динара, средства су планирана радионице, манифестације и отварање 

изложби, и то код Етнолога (7.600) и Уметничке (1.500 дин.). 

  У економској класификацији 426911 - Потрошни материјал – 54.600 динара, средства се у укупној маси односе на 

потребе аранжера-декоратера, за штампу потребног материјала у колору за носиоце делатности. Обзиром да се дужи низ година није 

вршила набавка материјала и то: дуплофан – обострано лепљива фолија, паспарту картони разних димензија и боја, јувидир провидни, 

табачно самолепљива фолија за ласер бела и Музејски техничар-конзерватор текстила – 3.700 дин., набавка пуцкавца за паковање 

музејских предемта 

  У економској класификацији 426913 - Алат и инвентар – 1.600 динара, офингери за потребе Музејског вишег техничара-

конзерватора текстила. 

Образложење: Средства су планирана на основу појединачних потреба и то за радионице, манифестације, изложбе и потребе 

археолога и музејског вишег техничара за конзервацију, за смештај предмета из збирки у складу са стандардима. 

 Нематеријална имовина 

  У економској класификацији 515123 - Визуелна уметност - 90.000 динара, откуп ликовног дела за обогаћивање 

уметничке збирке. 

  У економској класификацији 515129 - Остала нематеријална имовина - 110.000 динара, откуп предмета за етнолошку 

збирку. 

Образложење: Средства су планирана према појединачним областима заступљених у Музеју рударства и металургије „Бор“. 

 

 

D. Образложење економских класификација пројекта 1201- 7001 Виртуелна разгледница Бора из 

општих прихода и примања из буџета и наменских трансфера Министарства културе и информисања 

Услуге по уговору 

   У економској класификацији 272/6 – 423111 -Услуге превођења  - 69.000 динара се односи за превод са српског 

на српски знаковни језик у износу од 42.000 дин. и 27.000 динара за превод на енглески, немачки, руски и кинески језик. 

   У економској класификацији 272/6 – 423211- Услуге за израду софтвера – 612.000 динара се односи на израду 

софтвера (обрада материјала и прилагођавање за приказивање на мобилним уређајима, израда АР апликације за препознавање маркера и 

комплетног вишејезичког мултимедијалног водича. 

   У економској класификацији 272/6 – 423621 - Угоститељске услуге – 26.000 динара се односи на смештај 

приликом пробног рада, тестирања и постављање на маркет водича и АР апликације за Андроид и IOS платформе. 



   У економској класификацији 272/6 – 423911 Остале опште услуге – 24.000 динара се односи на накнаду доласка 

приликом припреме материјала за израду софтвера интерактивне табле. 

  Специјализоване услуге 

   У економској класификацији 272/7 – 424911 - Специјализоване услуге – 576.000 динара се односе на снимање 

дроном 360⁰, видео снимак и фотографије са 32 локације. 

  Машине и опрема  

   У економској класификацији 272/8 –512932-  Монтирана опрема, у економској класификацији  – 119.000 

динара се односе на израду табле са штампом мапе на алу бонд фолији. 

 

E. Образложење економских класификација пројекта 1201- 4004 Рударско наслеђе Бора и околине 

из наменских трансфера Министарства културе и информисања 

Услуге по уговору 

   У економској класификацији 272/15 – Услуге превођења, економска класификација 423111  - 240.600 динара 

се односи за превод са српског на српски знаковни језик у износу од 92.400 дин. и 148.200 динара за превод на енглески, немачки, руски 

и кинески језик и у економској класификацији 423599 - 300.000 динара за селекцију и уступање материјала за монтажу филмова, развој 

града Бора и градња и рушење димњака симбола града Бора. 

   У економској класификацији 272/16 – Услуге за израду софтвера, у економској класификацији, у економској 

класификацицији   424911 – остале специјализоване услуге – 459.400 динара се односи на израду софтвера (обрада материјала за два 

монитора емитовања филмова). 

 

F. Образложење економских класификација пројекта 1201- 5015 Поздрав из Бора, Саша Ракезић, 

алијас Александар Зограф, 10 табли, цртежи 20х30 цм, наменских трансфера Министарства културе и 

информисања 

 

Нематеријална имовина 

У економској класификацији 272/17 -Нематеријална имовина 515123 – Визуелна уметност – 200.000 динара су наменска 

средства за обгаћивање уметничке збирке Музеја рударства и металургије „Бор“. 
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ПРИЛОЗИ 

Табела 1. Измене и допуне Финасијског плана расхода и издатака, прихода и примања према изворима и структури програмских 

активности Музеја рударства и металургије за 2022. годину 

Образац 2. Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе 

Образац 2. Програмска активност 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа 

Образац 3. Пројекат 1201-7001 Виртуелна разгледница Бора 

Образац 3. Пројекат 1201-4004 Рударско наслеђе Бора и околине – оставштина за будућност 

Образац 3. Пројекат 1201-5015 Поздрав из Бора, Саша Ракезић, алијас Александар Зограф, 10 табли, цртежи 20х30 цм, туш 

на папиру 
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