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ИЗМЕНЕ  ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018 . ГОДИНУ 
У ДЕЛУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 

 
 
 

Измене Програма пословања за 2018. годину рађене су у делу који се односи на расходе из групе 52.  
 
I Измене у делу Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – рачун 52 

 
1.   Део програма пословања који се односи на рачун 52 мења се тако што се : 
- умањују се планирани трошкови на конту 52921  -  у износу 700.000 динара 
- планирају се трошкови на конту 52201 у износу 700.000 динара 
 
У наредној табели дат је предлог измена финансијског плана на рачуну 52. 

 
Измене у делу пословних расхода : 
 

Конто Позиција План 2018. 
Измена 
плана 
2018. 

Предлог 
плана 
2018. 

Инд. 
5:3 

1 2 3 4 5 6 

52 
Трошкови зарада, накнада зарада и остали 
лични расходи 

153.228.441 0 153.228.441 100 

522 Трошкови уговора о делу 0 +700.000 700.000 0 

529 Остали лични расходи и накнаде 28.577.850 -700.000 27.877.850 98 

52921 
Новчана накнада при споразумном престанку 
радног односа (стимулативна отпремнина) 

2.700.000 -700.000 2.000.000 74 

 
 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 
 
Анализом пословања, Предузеће је у наредном периоду, исказало потребу ангажовања лица по основу уговора о 
делу. Како ова врста трошка није испланирана приликом израде Програма пословања, приступило се 
прерасподели средстава у оквиру конта 52. 
Истовремено су умањена средства по основу новчане накнаде при споразумном престанку радног односа 
(стимулативна отпремнина), обзиром да се накнадном анализом утврдило да овај износ премашује потребе 
предузећа по овом основу. 
 
 
Предложеним изменама планирани укупни расходи за 2018 годину  се не мењају. 

 
Наведене измене изискују промене у образцу ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ – ПРИЛОГ 5, који су саставни део 
Програма пословања, тако да се ова измена прослеђује на  давање сагласности од стране оснивача. У прилогу 
достављамо наведени образац ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.  
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