УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЗА 2022. ГОДИНУ
КУЛТУРНО ПРОСВЕТНИ ЦЕНТАР
___________________________________________________________________________
(назив индиректног корисника буџетских средстава)

ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
_____________________

УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022 .ГОДИНУ
Усклађени финансијски план за 2022. годину састоји се од општег и посебног дела.
I.

ОПШТИ ДЕО

Општи део усклађеног финансијског плана чине : профил корисника (основни
подаци и укупна планирана средства за финансирање у 2022. години.
1. ПРОФИЛ КОРИСНИКА / УСТАНОВЕ
КУЛТРУНО ПРОСВЕТНИ ЦЕНТАР
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, ПЕТРА ДОБРЊЦА 179
ШИФРА ДЕЛ.: 90.01
МАТИЧНИ БРОЈ: 17478303
ПИБ: 102964606
Корисник/Установа има следећу организациону структуру:
КУЛТУРНО ПРОСВЕТНА УСТАНОВА
Установа планира обављање следећих активности у 2022. години:
А) Текуће активности:
У оквиру своје делатности, Културно просветни центар реализује
следеће програме: позоришне представе, Позоришта „Драгољуб Милосављевић Гула“дечија сцена, омладинска сцена и сцена одраслих (текст,режија,израда сценографије,
израда костима,ауторска музика,реквизити, промо материјал) ,школу глуме, Музичку
школу, оджавање концерата,организацију и одржавање културно уметничких
манифестација у општини Петровац на Малви (Гулини дани, Дан општине, Такмичење
села итд.) рецитаторских, песничких такмичења, издравачку делатност, Биоскоп
„Дело“,сарадња са Народним оркестром „Сербиа“, припрему видео материјала,
израду дискова, снимање и монтажу документарних и музичких емисија,припрема и
снимање ауторске емисије КПЦ-а „Петровачке разгледнице“, рад са културно
уметничким друштвима, сарадњу са дијаспором,аудио,светлосна и видео техничка
подршка туристичким, привредним и спортским манифестацијама на територији
општине Петровац на Млави.Образовно одељење Народни универзитет: стручно
оспособљавање,рад са младима, децом идр.
Б) Планиране активности за које се обезбеђују средства у 2022. години:
1.Такмичење села:
-организација и помоћ у реализацији културно уметничког програма;
-ангажовање стручних лица како за програм тако и за оцењивачку
комисију.
-обезбеђивање награда за победнике.
2.Општинске манифестације:
-Светосавска академија
-Дани пчелара Каменово
-Сајам цвећа
-Ивањдански сабор Бошњак
-Вашар у Шетоњу
-Од Хомоља па до Стига (Прасићијада) Рашанац
-Рановачки летњи сусрети

-Жумаријада Кладурово
-Сабор код Карауле Рановац
-Игра коло у срцу Ћовдина
-Старчевачко посело
-Витовничко духовно вече
-Мед извор тдравља
-Дан ослобођења општине
-Коло српских сестара
-Годишњи концерти (Сербија,Корак по корак;Петровачки ансамбл...)
3Општинска смотра рецитатора
4.Дан Општине:
-музички
-позоришни
-књижевни програм.
5.Издавачка делатност и промоције
6.Позоришна делатност:
-позориште „Драгољуб Милосављевић Гула“
-дечија сцена
-омладинска сцена
-сцена одраслих
-смотра глумачких остварења „ГУЛИНИ ДАНИ“
-Дечији позоришни фестивал
-гостовање других позоришта у Петровцу
-покретање сеоских позоришта
-школа глуме
7.Рад са културно уметничким друштвима
8.Сарадња са дијаспором
9.Сарадња са народним оркестром „Сербиа“
-пробе
-аудио и видео снимање у циљу очувања народне музичке традиције
-реализација концерата са познатим локалним и инструменталним
извођачима.
10.Припрема и снимање ауторске емисије КПЦ-а „Петровачке разгледнице“
11.Концерти
-музички
-балетски
12.Биоскоп „ДЕЛО“
-приказивање играних и документраних филмова у редовним и
организованим терминима
13.Народни универзитет
-Музичка школа
-Стручно оспособљавање
-рад са младима,децом
-сарадња са невладиним организацијама у циљу едукације младих и деце
14.Подршка манифестацијама:
-спортске манифестације
-привредне манифестације
-пољопривредне манифестације
-туристичке манифестације
15.Техничко осавремењавање опреме
-аудио видео светлосна опрема
-набавка и уградња
16.Одржавање техничке опреме,возила и зграда

На дан 31.12.2020. године корисник/установа је располагала основним
средствима:
 зграде и грађевински објекти, као и опрема садашње вредности од 11.019.320,16
 Зграде и грађевински објекти, састоје се од:
Дом Војске, 27 просторија:
-канцеларијског типа 8,површине у просеку од 10м2 до 20м2
-учионице и кабинети 6, површине од 15м2 до 25м2
-велика сала са позорницом и галеријом 1, површине 160 м2
-мала сала и хол,површине 2х 35м2
-радионица ,површине 12 м2
-гардеробе 4, површине 2,5 м2 х 4
-остава сценографије ,површине 20 м2
-приручни магацин површине 16м2
-просторије техничке службе, површине 40 м2
-чајна кухиња, површине 12 м2
-магацин књига и осталих штампаних издања, површине 10 м2
Биоскоп „Дело“ , 6 просторија:
-кино кабина, површине 12 м2
-кино сала, површине 160 м2
-гардероба (у реконструкцији) , површине 18 м2
-хол (Галерија „КРУГ“ УЛУП), површине 36 м2
-канцеларијске просторије, 2 , површина 10 м2 х2
-билетарница, тоалети
Опрема се састоји од :
-Техничке опреме (аудио,видео опрема),
-.компјутерске,
-светлосне опреме,
-алата за одржавање,
-Возила
-Клима уређаја,
-Противпожарне опреме
-Музичких инструмената
-Електричне опреме.
Корисник/Установа има у сталном радном односу 11 запослених који обављају
основну делатност и 4 на одређено време.
VII степен стручне спреме има 6 запослених
IV степен стручне спреме има 9 запослених
2. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ У 2022. ГОДИНИ
До износа укупних планираних средства (прихода, примања, расхода и издатака)
у финансијском плану дошло се на основу анализе извршења плана за 2020. годину у
периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године и процене могућег остварења до краја
буџетске године, као и параметара из Фискалне стратегије о економској и фискалној
политици за 2021. годину и Упутства са смерницама за припрему буџета општине
Петровац за 2021. годину.
Планирани приходи и примања за финансирање рада корисника/установе
за 2022. годину састоје се из следећих средстава:

 из буџета Општине Петровац на Млави
 Планирани расходи и издаци за 2022. годину су:
411000 Плате, додаци и накнаде запослени………………..13.430.578,00
412000 Социјални доприноси на терет послодавца………...2.169.048,00
413000 Накнаде у натури………………………………………...30.000,00
414000 Социјална давања запосленима ………………..…….......3.000,00
415000 Накнаде трошкова за запослене…………………….....400.000,00
416000 Награде запосленима и остали посебни расходи ........326.000,00
421000 Стални трошкови………………………………….......4.694.000,00
422000 Трошкови путовања……………………………….........1.196.000,00
423000 Услуге по уговору………………………………..........3.856.000,00
424000 Специјализоване услуге………………………….…....3.260.000,00
425000 Текуће поправке и одржавање ………………………….585.000,00
426000 Материјал ……………………………………….…….….1.802.500,00
441000 Отплата домаћих камата………………………………..….6.000,00
482000 Порези,таксе и казне .........................................................34.500,00
511000 Капитално одржавање зграда и објеката………….......79.000,00 (извор 1)
+ 420.000,00 (извор 13)
 512000 Машине и опрема…………………………………............1.010.000,00
………………………………………………………………………………………….
УКУПНО:
=
32.881.626,00 динара (извор 1)
+420.000,00 динара (извор 13)
















II.

ПОСЕБАН ДЕО

За 2022. годину планирају се следеће активности везане за основну делатност:
реализација нове позоришне представе и приказивање како на матичној сцени,тако и у
гостима у земљи и иностранству,реализација позоришног фестивала за децу, снимање
ауторске емисије КПЦ-а, издаваштво књижевних дела завичајних писаца, организовање
музичких концерата,организовање биоскопских садржаја,организација културних
манифестација као и активности и услуге које буџетски корисник обавља у склопу
постојећих активности.
Установа има у сталном радном односу 11 запослених, 3 лица на одређено време и 1
постављено лице.
Текуће активности установе обављају се на основу следеће кадровске структуре:
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Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Неопходна маса зарада за све запослене за 12 месеци чије је ангажовање неопходно
да би установа функционисала. Увећање се врши на основу стручног усавршавања и
напредовања одређеног броја запослених у складу са законом и општим правним
актима, као и увећања плата прописаних законом којим се уређује буџетски систем.
На основу Предлога Закона о изменама и допуни Закона о буџетском систему,
запосленима код корисника јавних средстава,плате се повећавају 7%.
 Планирана средства у износу од 13.430.578,00 динара на извору
финансирања 01-приходи из буџета, планирана су за расходе за плате :
 411111- 13.430.578,00
Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца
Планирана средства у износу од динара 2.169.048,00 на извору финансирања 01приходи из буџета,односе се на припадајуће доприносе на терет послодавца који се
обрачунава у складу са законом. И то:

 412111- 1.477.370,00
 412211- 691.678,00
Економска класификација 413-Накнаде у натури (поклони за децу запослених
за Нову годину)- 413142









Поклони за децу, односе се на новогодишње пакетиће за малолетну децу.
Радници који имају малолетну децу:
1.Милица Мијатовић, једно дете
2.Жаклина Мерић Кринуловић, двоје деце
3.Драган Јаношевић, двоје деце
4.Иван Јовановић, двoје деце
5.Јасмина Бошковић,једно дете
6.Владимир Стокић,двоје деце
=30.000,00


Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима3.000,00





414111- Породиљско боловање………………………………………1.000,00
414121 - Боловање преко 30 дана…………………………………….1.000,00
414419 - Остале помоћи запосленима .................................................1.000,00

Остале помоћи запосленима исплаћиваће се само у случају тежих облика
болести запослених, односно као новчана помоћ у медицинском лечењу.
Економска класификација 415 –Накнаде трошкова за запослене
415112 – Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла .............400.000,00
На основу података о месту пребивалишта из личне карте запосленог стиче се
право на накнаду трошкова за превоз.
Накнаду примају:
1.Миодраг Лукић у 2021.г. примао је месечну надокнаду у висини од 4.800,00 динара
2.Споменка Благојевић,у 2021.г. примала је месечну надокнаду од 3.500,00 динара
3.Перица Благојевић, у 2021.г., примао је месечну надокнаду од 3.500,00 динара
4.Иван Јовановић, у 2021.г. примао је месечну надокнаду од 5.100,00 динара
5.Милица Мијатовић, у 2021.г. примала је месечну надокнаду од 6.300,00 дин.
6. Жаклина Мерић Кринуловић 2021.г, примала је месечну накнаду од 5.100,00 дин.
7.Радмила Радосављевић, у 2021.г., примала је накнаду од 4.800,00 дин.


Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни
расходи


416111 – Јубиларне награде за запослене……………………………326.000,00
Јубиларна награда се исплаћује Споменки Благојевић за 20. година рада у култури и
раднику Драгану Нединићу за 10.година.
Економска класификација 421 – Стални трошкови = 4.694.000,00





421111 – Трошкови платног промета..........................................60.000,00
421211 – Електрична енергија................................................3.590.000,00
421311 – Услуге водовода и канализације ..............................305.000,00











421325 – Услуге чишћења……………………………………..185.000,00
421411 – Телефон, телефакс, телекс ........................................55.000,00
421412 – Интернет ……………………………………………..90.000,00
421414 – Услуге мобилног телефона .......................................269.000,00
421421 – Пошта ...........................................................................10.000,00
421422 – Услуге доставе ...............................................................5.000,00
421512–Осигурање возила (и каско осигурање возила) ........69.000,00
421522 – Здравствено осигурање запослених . . . ....................55.000,00
421919 – Остали непоменути трошкови ...................................1.000,00

Планирана средства у укупном износу од 4.694.000,00 динара односе се на потребна
средства за финансирање следећих сталних трошкова:
-трошкови платног промета планирани су у износу од 60.000,00 динара.
-трошкови електричне енергије планирани су у износу од 3.590.000,00 динара на
основу стварних потреба утрошка електричне енергије и очекиваног раста цена у
наредној години,
-трошкови грејања су урачунати у трошкове електричне енергије,а обрачунати су на
основу прошлогодишњег утрошка и очекиваног раста цене ел.енергије.
-комуналне услуге планиране су у износу од 305.000,00 динара (овај износ
подразумева просек месечне потрошње ,а подразумева услуге водовода и канализације
и смеће по квадратури)
-приликом укидања радног места са трећим степеном стручне спреме, јавила се
потреба за увођење услуге чишћења,
-Фиксни телефон.......55.000,00 динара, на основу прошлогодишњег просека
потрошње и очекиваног раста цене.
-Мобилни телефон (службени) 269.000,00 динара,на основу прошлогодишњег
просека потрошње и очекиваног раста цене.
-трошкови поште су предвиђени у износу од 10.000,00 за слање службених
пошиљки.
-Услуге доставе 5.000,00 динара, плаћање курирске службе,приликом испоруке
наручене робе/ опреме.
-Осигурање возила 69.000,00 динара, на основу прошлогодишњег износа осигурања
и очекиваног раста цене.
-здравствено осигурање запослених за пут у иностранство 55.000,00
-Остали непоменути трошкови 1.000,00 динара, у случају да нешто није
наведено,или у случају да нешто искрсне накнадно.
Економска класификација 422 – Трошкови путовања – 1.196.000,00






422111 – Трошкови дневница на службеном путу ................. ...............595.000,00
422121 – Трошкови превоза на службеном путу у земљи ..... .............. ..60.000,00
422199 – Остали трошкови за пословна путовања у земљи ................ ..6.000,00
422211 – Трошкови дневница на служб.путу у иностранство............. .515.000,00
422299 – Остали трошкови за пословно путовање у иностранство .. …20.000,00

Планирана средства у укупном износу од 1.196.000,00 динара односе се на потребна
средства за финансирање:
-трошкова службеног путовања у земљи у износу од 661.000,00 динара из буџетских
средстава,
-трошкова службених путовања у иностранство у износу од 535.000,00 динара,из
буџета,

Једна од основних делатности Културно просветног центра је рад са позориштем, која
подразумева гостовања нашег позоришног ансабла,како у земљи,тако и у иностранству.
Поред тога,техничка екипа за потребе манифестација борави на терену,тако да се
теренски рад,исплаћује са ових позиција у виду дневница.
Треба напоменути да се сарадња са аматерским позориштима, одвија по принципу
размене програма, то јест, да се на бази реципроцитета гостује и прима позоришна
предтава. Због тога је неопходно да се гостује са нашим програмима.
Економска класификација 423 – Услуге по уговору – 3.856.000,00












423291 – Компјутерске услуге ................................................12.000,00
423321 – Котизација за семинар ...........................................74.000,00
423399 – Остали издаци за стручно образовање ............... . 40.000,00
423419 – Остале услуге штампе ...........................................400.000,00
423431 – Услуге рекламе и пропаганде .................................20.000,00
423591-Накнаде члановима Уо ,надзорн. одбора и ком.….330.000,00
423599 – Остале стручне услуге……………………...….…592.000,00
423621 – Угоститељске услуге ..............................................480.000,00
423711 – Репрезентација ........................................................330.000,00
423712 – Поклони ...................................................................383.000,00
423911 – Остале опште услуге……………………………….1.195.000,00

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 3.856.000,00
динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:
Из буџетских средставa планира се финансирање следећих услуга:
-услуге образовања и усавршавања запослених, ова позиција подразумева
учествовање на стручним семинарима,смештај на истим,потребну стручну
литературу,полагање стручних испита,као и остале потребне активности везане
за стручно усавршавање запослених.
-услуге информисања: ни један сегмент рада КПЦ-а не може се замислити без
рекламе, а у циљу што бољег информисања јавности, у шта спадају: плакати,
постери, ТВ и радио рекламе, штампа, флејери, банери и електронско
рекламирање ( смс и интернет), календари и остали рекламно пропагандни
материјал.
-накнаде члановима УО
-услуге штампе, као једна од основних делатности Културно просветног центра,
издаваштво књижевних дела завичајних писаца, билтена и зборника. Такође се
појављује и као суиздавач са Библиотеком „Ђура Јакшић“ и Завичајним
музејом,а веома често помаже и самостална издања и наших писаца.
-услуге за угоститељство: као основна делатност гостовање позоришних и
музичких програма, обзиром да се ради о гостовањима аматера, не исплаћује се
хонорар,већ смо у обавези да обезбедимо смештај и исхрану. Такође, у овај
износ спада и пословни ручак са гостима и пословним партнерима.
-трошкови репрезентације у износу, приликом гостовања ансамбала из других
градова и земаља, устаљена је пракса да се приреди адекватно послужење,а
приликом гостовања нашег позоришта у земљи и иностранству, да се обезбеди
пригодна презентација наше Установе, наше општине и нашег краја. Храна,
пиће, намирнице за припремање хране и остали материјали за угоститељство
односе се на потребе приликом гостовања позоришта из других градова и
послуживања истих,као и коктеле приликом свечаности у просторијама КПЦ-а.

-поклони, подразумевају награде за Такмичење села, награде за фестивал:
„Гулини дани“ (плакете); и Такмичење рецитатора и у другим приликама када се
за поклоном или наградом укаже потреба (премијере, јубиларне представе итд.)
-са позиције 423599- остале стручне услуге, планирано је да се исплати лице за
јавне набавке и комисија за Народни универзитет.
- Са позиције 423911 (музичка школа)
Ова позиција подразумева исплату путних трошкова за наставнике из музичке
школе „Божидар Трудић“ из Смедеревске Паланке,а на нивоу споразума
општине са поменутом музичком школом .
Износ средстава из буџета планиран је у складу са планираним средствима за ове
намене у 2022. Години.

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге – 3.260.000,00
 424211-Услуге образовања („Божидарац“)…..…..226.000,00
 424221 – Услуге културе .........................................1.983.000,00
 424911 – Остале специјализоване услуге ............ 1.051.000,00
Планирана средства на овој економској класификацији, односе се на расходе:
Услуге културе подразумевају: плаћање режисера нове представе, музичких
концерата, жири за „Гулине дане“, услуге снимања ТВ и документарних
емисија,стручне услуге и слично..
Остале специјализоване услуге подразумевају: гостовање професионалних
представа,израду костима и сценографије за представе и културно уметничке програме,
школу глуме, режију, текст, ауторску музику, исплаћивање накнаде учесницима
позоришних и других уметничких програма.
Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање – 585.000,00






425119 – Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда ...
230.000,00
425212-Поправке електричне електронске опрема………………...103.000,00
425219 – Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај .......216.000,00
425222 – Рачунарска опрема ...............................................................2.000,00
425281- Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност….34.000,00

Планирана средства на овој економској класификацији, односе се на расходе који ће
се финансирати из следећих извора:
 Услуге и материјали за текуће поправке зграде,што подразумева:браварске,
столарске,молерске, електричарске и водоинсталатерске радове итд. Поправке
електронске и фотографске
опреме подразумева: поправка електричних и
електронских уређаја (клима, звучници,миксета,микрофони итд.)
Поправке и одржавање опреме за саобраћај подразумева: лимарске и механичарске
радове на службеним возилима, одржавање и сервисирање службених возила,итд.
Рачунарска опрема:Сервисирање рачунара, пуњење кертриџа, поправка
компјутера,штампача,скенера, итд.
Економска класификација 426 – Материјал – 1.802.500,00



426111 – Канцеларијски материјал ................................................ ...113.000,00
426121 – Расходи за радну униформу ...................................................1.000,00











426131 – Цвеће и зеленило ...................................................................44.000,00
426311 – Стручна литература за редовне потребе запослених.... ….28.000,00
426411 – Бензин ...................................................................................225.000,00
426412 - Дизел гориво……………………………………………......971.000,00
426621 – Материјали за културу ........................................................173.000,00
426819 – Остали материјал за одржавање хигијене .........................130.000,00
426912 – Резервни делови ....................................................................52.000,00
426913 – Алат и инвентар ................................................................... 63.500,00
426919 – Остали материјали за послебне намене ................................2.000,00

Планирана средства на овој економској класификацији, односе се на расходе који ће
се финансирати из следећих извора:
Из буџетских средставa планира се финансирање следећих услуга:
Канцеларијски материјал,који подразумева све потребне материјале у канцеларији,у
току једне године: папир за штампач, инструменте плаћања као што су налози за
пренос,уплату и исплату, селотејп, оловке, брисач за хемијску, кертриџ, тонер, двд и
цд дискови, факс ролне,регистратори, фасцикле, коверте, маркери итд. Обрачун је
изведен на основу прошлогодишње потрошње и очекиваног раста цена.
Расходи за радну униформу обрачунати су на основу прошлогодишње потрошње и
очекиваног раста цене,а односе се на потребе техничке екипе и помоћне раднике.
Цвеће и зеленило се односи на поклон букете за глумице,по завршетку гостујуће
предтаве и у случају смрти и комеморација.
Стручна литература за редовне потребе запослених, односи се на брошуре,
приручнике, службени гласник и осталу стручну литературу како у писаној тако и у
електронској форми.
Бензин, дизел гориво, гас, уља и мазива и остали материјали за превозна средства
(гас), потребни су за службени аутомобил и служено комби возило,као и за аутобус
који превози глумце и техничку екипу,а цена је одређена на основу прошлогодишње
потрошње и очекиваног раста цене. Бензин се односи на службено возило, дизел на
службено возило и општински аутобус, гас,уља и мазива на комби возила. ( У
оквиру ове ставке,могућа су померања у зависности од возила које се буде највише
користило)
Материјали за културу подразумевају разнородне материјале за потребе активности
КПЦ-а:позориште, програми и сл.
Остали материјали за одржавање хигијене подразумевају средства за рибање и
чишћење,тј.одржавање пословних просторија,а потрошња се одређује на основу
прошлогодишње и очекиваног раста цене.
Резервни делови,алат и инвентар подразумевају делове за одржавање техничких
средстава којима располаже КПЦ и алат, који је потребан за одржавање
сцене,израде сцене, ситних поправки унутар пословне зграде итд. Обрачунати су на
основу досадашње потрошње и очекиваног раста цене.
Остали материјали за посебне намене подразумевају непредвиђене потребе.
Економска класификација 441-Отплата домаћих камата
 441911 – Камате на куповине путем лизинга………….6.000,00
Купљен је нов ауто,који се отплаћује путем лизинга.
Економска класификација 482 – Порези, обавезе, таксе и казне – 34.500,00



482131 – Регистрација возила............................................30.000,00
482191 – Остали порези ................................................... 4.500,00

Регистрација возила је у висини досадашње потрошње за регистрацију службених
возила (комби, комби, путничко возило).
Републичке казне, предвиђене су за евентуалне саобраћајне казне и евентуалне
казне за пропусте у раду.
Остали порези су ставка која подразумева порезе које је Културно просветни центар
по закону дужан да плаћа.

Економска класификација 511 –Капитлно одржавње зграда и објеката – 79.000,00
(извор 01) + 420.000,00 (извор 13)
 511394-Капитално одржавање зграда и објеката- 78.000,00 (извор 01);
420.000,00 (извор 13)
Планира се реконструкција и адаптација биоскопа „Дело“.
 511451-Пројектна документација- 1.000,00 (извор 01)

Економска класификација 512 – Машине и опрема – 1.010.000,00
 На овој економској класификацији исказана је потреба за набавком следећих
основних средстава у износу од 1.020.000,00







512141- Лизинг опреме за саобраћај………………......200.000,00
512211- Намештај...............................................................1.000,00
512221 – Рачунарска опрема ..........................................77.000,00
512241 – Електронска опрема ........................................31.000,0
512631 – Опрема за културу……………………………700.000,00
512811 – Опрема за јавну безбедност…………………1.000,00

Лизинг опрема се односи на исплату за нови ауто Дачија Сандеро. Са електронске
опреме се планира куповина опреме која је неопходна техничкој екипи.

