
Табела 6: БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Доктор наука

Магистар

Висока стручна спрема

Виша стручна спрема

Средња стручна спрема

Квалификован радник

Неквалификован радник

Приправници

Волонтери

Укупан број запослених 0 0 0 0 0

Смјернице за израду Табеле 6:

Ова табела даје преглед броја запослених по квалификацијама, и то у 2019. - 2021. години, као и пројекције за наредне двије године.

Напомена:

Колону "Коеф." није потребно попуњавати. Корисиници чији се расходи за бруто плате не финансирају из буџета Града, не попуњавају табелу бр. 6.

Запослени на одређено

Запослени на недоређено

Запослени по уг. о дјелу

Укупан број запослених 0 0 0 0 0

Додатна образложења (навести испод табела или кроз посебно образложење за ову табелу):

Број 

запослених у 

2019.

Број 

запослених у 

2020.

Коеф.

Број 

запослених у 

2019.

Број 

запослених у 

2020.

Коеф.

Коеф.

Запослени по уг. о прив. и повр. 

пословима

Висококвалификован радник

Пројекција 

броја 

запослених у 

2023.

Број 

запослених у 

2021.

Пројекција 

броја 

запослених у 

2022.

Коеф.

Коеф.

Стручна спрема

Стручна спрема Коеф.Коеф.

Коеф. Коеф. Коеф.

Број 

запослених у 

2021.

Пројекција 

броја 

запослених у 

2022.

Пројекција 

броја 

запослених у 

2023.

1



Табела 7. Расходи за бруто плате за 2022. годину – пројекцију расхода за бруто плате базирати на нивоу јула 2021. године

Навести законску или подзаконску регулативу на основу које се врши обрачун расхода за бруто плате 

- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста (важећи акт, у погледу броја извршилаца): ________________________________________________________

- Коефицијенти: ____________________________________________________________________

-Увећања/умањења: ________________________________________________________________

- Основица: _________________________________________________________________________

Ред. бр.
Стручна 

спрема

Распоред на 

радном 

мјесто (име 

и презиме)

Коефиц. ОСНОВ.

ОСНОВНА 

ПЛАТА СА 

ПОРЕЗОМ

Збирни 

износ коеф.

УКУПНА 

ПЛАТА СА 

ПОРЕЗОМ

Порези и 

доприн.

УКУПНО 

БРУТО 

ПЛАТА 

(ПЛАН 

2022)

1 3 4 5 6 7 (5*6)
10=(7+8+9)/ 

/100
11 (10*100) 12(13-11)

13=11/

0.672

% KM (7*8/100) % KM (7+8)*9/100

0 0,00 0,00 0 0

0 0,00 0,00 0 0

0 0,00 0,00 0 0

0 0,00 0,00 0 0

0 0,00 0,00 0 0

0 0,00 0,00 0 0

0 0,00 0,00 0 0

0 0,00 0,00 0 0

0 0,00 0,00 0 0

0 0,00 0,00 0 0

411100 0 0,00 0,00 0

411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата

638100 Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство и боловања који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања 

НАПОМЕНА: Обавезно урадити пројекцију  ставки 4113 и 6381 - писмено образложење

*Додатно / посебно образложити захтјев за пријем нових радника за 2022. годину.

*Табелу модификовати и прилагодити према потреби.

*Препорука је да се сачини списак свих запослених на дан 31.07.2021. г., односно, да се табела попуни на основу запослених на наведени датум.

Расходи за бруто плате - УКУПНО

8 9

Увећање/умањење по 

посебним прописима

2

Преглед радних мјеста по 

систематизацији
Минули рад

2



Табела 8. Расходи за бруто накнаде, отремнине и једнократне помоћи за 2022. годину

Износ (нето) Број радника Период Укупно нето Порези Доприн.

3 4 5 6 (3*4*5) 7 8

                                                                                                 4112 - Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

                                                                                                             4114 - Расходи за отпремнине и једнократне помоћи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

*Табелу проширити за потребан број редова, средства за накнаде планирати у складу са законском и подзаконском регулативом за припадајућу област буџетског корисника.

Обавезно навести списак запослених који ће у 2022. години остварити право на отпремнину и јубиларне награде.

Такође, ОБАВЕЗНО се позвати на законску регулативу за сваку врсту накнаде која се планира у Буџету за 2022. годину. Уколико образац не буде попуњен на захтјевани начин, 

биће враћен на додраду и комплетирање.

РУКОВОДИЛАЦ
М.П.

(обавезно попунити!)

0,00

Укупно 4112:

(обавезно попунити!)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(обавезно попунити!)

(обавезно попунити!)

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА/ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ

0,00

0,00

2

(обавезно попунити!)

(обавезно попунити!)

(обавезно попунити!)

(обавезно попунити!)

Топли оброк

Превоз

Регрес

Врста накнаде

Јубиларна награда

Дневнице сл. путовања

Укупно 4114:

Остале накнаде (навести)

Помоћ у сл. теже болести

Накнада за рођ. дјетета

Отпремнина

_______________________________

Остале помоћи (навести) 

Помоћ у сл. смрти члана уже 

породице

1

Укупно бруто 

(план за 2022.г.)

9 (6+7+8)

(обавезно попунити!) 0,00

0,00Помоћ у сл. смрти раднка (обавезно попунити!)

(обавезно попунити!) 0,00

0,00

0,00

(обавезно попунити!)

Напомена

10

Законски/подзаконски основ

3


