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На основу Одлуке о буџету града Јагодине за 2021.годину  донете на 4. седници Супштине 

града  Јагодина,  одржаној 18.12.2020.год. , обавештени смо  о одобреним апропријацијама 

за текућу годину. 

 

   Одлуком Скупштине Града Јагодине Историјском архиву "Средње Поморавље" у 

Јагодини одобрена су  финансијска средства, умањена за 287.241,00 динар у односу на 

наш предлог, на рачун извора 01( буџет града Јагодине ).Поједина конта I програмске 

активности мењају  се на следећи начин: 

 

Економска класификација 411000  (Плате, додаци и накнаде запослених ), из средстава 

буџета, одобрено је 18.039.334,00 динара, на основу рачуноводствених података 

утрошених средстава у 2020.години уз корекцију предвиђеног увећања за 2021.годину.  

 

 

Економска класификација 412000, (Социјални доприноси на терет послодавца за 

20 радника колико је тренутно запослено у Архиву) износи  3.217.074,00 динара. Извор 

финансирања – буџет града Јагодине.  

 

 

Економска класификација 413000, (Накнаде у натури). Извор финансирања: буџет 

града Јагодине 162.135,00 динара;. 

 

Економска класификација 414000, (Социјална давања запосленима). Извор 

финансирања: буџет града Јагодине 475.000,00 динара и сопствени приходи: 50.000,00 

динара. Укупно одобрена средства на овој класификацији износе 525.000,00 динара. 
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Економска класификација  415000  (Накнада трошкова за за запослене – наканаде трошкова 
за превоз на посао и са посла и остале накнаде трошкова запослених). Извор финансирања – 

буџет града Јагодине 400.000,00 динара. 

Економска класификација 416000, (Награде запосленима и остали посебни расходи 

- исплата јубиларних награда у износу од 600.000,00 динара. Извор финансирања: буџет 

града Јагодине. 

 

Економска класификација 421000,- (Стални трошкови). Пројектовани су на основу 

извршења ових расхода у 2020. години, очекиваног нивоа сталних трошкова, увећани за 

пројектовану инфлацију за наредну 2021. годину, чему је додато и заостало исплаћивање 

дуговања. Извор финансирања: буџет града Јагодине 500.000,00 динара и сопствени 

приходи 468.000,00 динара, укупно одобрено 968.000,00 динара.  

 

Економска класификација 42200, (Трошкови путовања) пројектовани су на основу  

извршења ових расхода у  претходној 2020. години, очекиваног нивоа ових трошкова за 

наредну годину, увећани за пројектовану инфлацију за 2021. годину. Ови расходи настају 

услед путовања у оквиру редовног рада (422300) спољне службе Архива приликом 

обиласка регистратура. Такође, предвиђени су и трошкови службених путовања у земљи 

(422100) за службене путеве приликом одласка у матични Архив Србије, Министарство 

културе и Архив града Београда и архиве који припадају нашој регионалној подружници. 

Одобрена средства износе 171.000,00 динара. Извор финансирања: сопствени приходи 

171.000,00 динара. 

 

Економска класификација 423000, (Услуге по уговору). Планом су обухваћене 

следеће активности: обука радника, како би се обезбедили услови предвиђени каталогом 

радних места у култури, штампање нашег часописа, штампање и промоција издања, 

изложбе, као и репринт издања која нам недостају. Извор финансирања: буџет града 

560.000,00  динара и сопствена средства 717.500,00 динара; укупно одобрен износ: 

1.277.500,00 динара. 

 

Економска класификација 424000, (Специјализоване услуге) . Износ одобрен за 

наведене активности је 102.000,00 динара, од чега је 20.000,00 од буџета града Јагодине и 

82.000,00 динара сопствених средстава. 

 

Економска класификација 425000, (Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката). Трошкови поправке и одржавања објеката износе 285.000,00 динара (молерски 

радови, поправка крова, столарски радови, као и одржавање рачунарске опреме, 

сервисирање копир апарата и скенера, одржавање и сервисирање службеног возила, 

одржавање ватрогасних апарата и сл.). Извор финансирања: буџет града Јагодине 85.000,00 

динара и сопствена средства 200.000,00 динара. 

 

Економска класификација 426000, (Материјал)  Извори финансирања: буџет града 

Јагодине 300.000,00 динара и 600.000,00 динара сопствених средстава; укупан износ је 

900.000,00 динара. 

 



 Економска класификација 482000, (Порези, обавезне таксе и казне). Обухвата 

регистрацију службеног возила и евентуалне општинске таксе, у износу од 47.000,00 

динара. Извор: сопствена средства.     

 

 Економска класификација 512000, (Машине и опрема), обухвата набавку нових  

рачунара, скенера, опреме за културу, што заједно износи 300.000,00 динара.  Извор – 

буџет града Јагодине 100.000,00 динара и извор: сопствена средства 200.000,00 динара. 

 

 

 

   Када је у питању II програмска активност одобрена средства се подударају са нашим 

предлогом: 

 

Економска класификација 515, (Нематеријална имовина) обухвата компјутерске 

софтвере и набавку књига за архивску библиотеку. Износ који је одобрен за 2021 год. је 

500.000,00 динара. Извор – буџет града Јагодине 200.000,00 динара и извор: сопствена 

средства 300.000,00. 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 
Укупна  средства одобрена за реализацију финансијског плана за 2021. годину   

износе 27.494.043 ,00 динара. Од тога 24.658.543,00 дин.су средства из буџета града  

и 2.835.500,00 дин. из сопствених средстава. 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Директор, Мр Дејан Танић 
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