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          У складу са Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени 

гласник РС“ број 149/20), Законом о раду члан 132. став 2. („Службени гласник РС“ број 

24/5, 61/5, 54/9, 32/13, 75/14, 113/17 и  95/18-аутентично тумачење) и Расподелом 

средстава индиректним буџетским корисницима у оквиру Раздела 30-Министарство за 

рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије за 2021. годину (број 

документа 401-00-01635/2020-12 од 24.12.2020.), Глава 30.3-Права запослених из радног 

односа и савета за развој социјалног дијалога, Програм 0802-Уређење система рада и 

радно-правних односа, Функција 410-Општи економски и комерцијални послови и 

послови по питању рада, Програмска активност 0005-Права запослених у случају стечаја 

послодавца, утврђује се: 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ  

          Управни одбор Фонда солидарности на основу члана 132. став 1. тачка 2.  Закона 

о раду („Службени гласник РС“ број 24/5, 61/5, 54/9, 32/13, 75/14, 113/17 и 95/18-

аутентично тумачење) на седници одржаној 25.01.2021.године доноси Финансијски 

план Фонда солидарности за период  01.01-31.12.2021.године у коме су исказани 

приходи по врстама и расходи по наменама: 

ФОНД СОЛИДАРНОСТИ-ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2021. ГОДИНУ 

I ПРИХОДИ 

Р. бр. 

Екон. 

класиф. 

конто 

Назив прихода План 2021. година 

1 2 3 4 

1. 700000 УКУПНИ ПРИХОДИ 320.522.000,00 

1.1. 791100 Приходи из буџета 320.522.000,00 

II РАСХОДИ 

Р. бр. 

Екон. 

класиф. 

конто 

Назив прихода План 2021. година 

1 2 3 4 

1. 400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 319.912.000,00 

1.1. 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 23.801.000,00 
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  411   23.801.000,00 

1.2. 412100 Доприноси за ПИО 2.740.000,00 

1.3. 412200 Допринос за здравствено осигурање 1.290.000,00 

  412   4.030.000,00 

1.4. 413100 Накнада у натури 70.000,00 

  413   70.000,00 

1.5. 414100 
Испл. накнада за време одсуствовања са 

посла на терет фондова 
1.000,00 

1.6. 414300 Отпремнине и помоћ 810.000,00 

1.7. 414400 
Помоћ у медицинском лечењу запосленог 

или чланова уже породице и друге помоћи 

запосленом 
374.000,00 

  414   1.185.000,00 

1.8. 415100 Накнада трошкова за запослене (превоз)  831.000,00 

  415   831.000,00 

1.9. 416100 
Награде запосленима и остали посебни 

расходи 
1.000,00 

  416   1.000,00 

1.10. 421100 Трошкови платног промета  1.000,00 

1.11. 421400 Услуге комуникација  1.000.000,00 

1.12. 421500 Трошкови осигурања 399.000,00 

1.13. 421600 Закуп имовине и опреме 1.000,00 

  421   1.401.000,00 

1.14. 422100 Трошкови службених путовања у земљи  210.000,00 

1.15. 422200 
Трошкови службених путовања у 

иностранству  
100.000,00 

  422   310.000,00 
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1.16. 423100 Административне услуге  350.000,00 

1.17. 423200 Компјутерске услуге 522.000,00 

1.18. 423300 
Услуге образовања и усавршавања 

запослених 
200.000,00 

1.19. 423400 Услуге информисања 50.000,00 

1.20. 423500 Стручне услуге – Управни и Надзорни одбор 2.500.000,00 

1.21. 423700 Репрезентација 270.000,00 

1.22. 423900 Остале опште услуге 108.000,00 

  423   4.000.000,00 

1.23. 424200 Услуге образовања, културе и спорта  1.000,00 

1.24. 424300 Медицинске услуге  112.000,00 

  424   113.000,00 

1.25. 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката 
150.000,00 

1.26. 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 400.000,00 

  425   550.000,00 

1.27. 426100 Административни материјал 350.000,00 

1.28. 426300 
Материјал за образовање и усавршавање  

запослених 
140.000,00 

1.29. 426400 Материјал за саобраћај 200.000,00 

1.30. 426800 
Материјал за одржавање хигијене и 

угоститељство 
40.000,00 

1.31. 426900 Материјал за посебне намене 10.000,00 

  426   740.000,00 
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1.32. 472900 
Остале накнаде из буџета-исплате потраживања по 

захтевима запослених из предузећа у стечају 
282.815.000,00 

  472 Укупно: 282.815.000,00 

1.33. 482100 Остали порези 25.000,00 

1.34. 482200 Обавезне таксе 20.000,00 

  482 Укупно: 45.000,00 

1.35. 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 20.000,00 

  483 Укупно: 20.000,00 

2. 500000 
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 
610.000,00 

2.1. 512200 Административна опрема 400.000,00 

  512 Укупно: 400.000,00 

2.2. 515100 
Нематеријална имовин - компјутерски 

софтвер 
210.000,00 

  515 Укупно: 210.000,00 

УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 320.522.000,00 

 

 

 

Фонд солидарности: Планирана средства за плате и доприносе на терет послодавца 

 за 2021. годину 

Месец  

ИЗВОР 01 

411 412 411+412 
Број 

запослених 

Број на 

неодређено 

Број на 

одређено 

Јануар 1.983.417 335.833 2.319.250 19 17 2 

Фебруар 1.983.417 335.833 2.319.250 19 17 2 

Март 1.983.417 335.833 2.319.250 19 17 2 

Април 1.983.417 335.833 2.319.250 19 17 2 

Мај 1.983.417 335.833 2.319.250 19 17 2 

Јун 1.983.417 335.833 2.319.250 19 17 2 

Јул 1.983.417 335.833 2.319.250 19 17 2 

Август 1.983.417 335.833 2.319.250 19 17 2 

Септембар 1.983.417 335.833 2.319.250 19 17 2 

Октобар 1.983.417 335.833 2.319.250 19 17 2 

Новембар 1.983.417 335.833 2.319.250 19 17 2 

Децембар 1.983.417 335.833 2.319.250 19 17 2 

УКУПНО 23.801.000 4.030.000 27.831.000       
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  Фонд солидарности: Упрани и Надзорни одбор (бруто) за 2021. година 

2021 

Управни одбор Надзорни одбор Укупно УО и НО 

Број 
чланова 

УО 

Маса за 
накнаде 

УО 

Накнада 
председника 

УО 

Накнада 
заменика 

УО 

Укупна 
маса  за 

УО 

Број 
чланова 

НО 

Маса за 
накнаде 

НО 

Накнада 
председника 

НО 

УКУПНА 

маса НО 

УКУПНО-

број 

чланова 
УО и НО 

УКУПНО- 
маса за 

УО и НО 

I 4 110.415 36.533 32.473 179.421 2 16.236 11.365 27.601 9 207.022 

II 4 110.415 36.533 32.473 179.421 2 16.236 11.365 27.601 9 207.022 

III 4 110.415 36.533 32.473 179.421 2 16.236 11.365 27.601 9 207.022 

IV 4 110.415 36.533 32.473 179.421 2 16.236 11.365 27.601 9 207.022 

V 4 110.415 36.533 32.473 179.421 2 16.236 11.365 27.601 9 207.022 

VI 4 110.415 36.533 32.473 179.421 2 16.236 11.365 27.601 9 207.022 

VII 4 110.415 36.533 32.473 179.421 2 16.236 11.365 27.601 9 207.022 

VIII 4 110.415 36.533 32.473 179.421 2 16.236 11.365 27.601 9 207.022 

IX 4 110.415 36.533 32.473 179.421 2 16.236 11.365 27.601 9 207.022 

X 4 110.415 36.533 32.473 179.421 2 16.236 11.365 27.601 9 207.022 

XI 4 110.415 36.533 32.473 179.421 2 16.236 11.365 27.601 9 207.022 

XII 4 110.415 36.533 32.473 179.421 2 16.236 11.365 27.601 9 207.022 

УКУПНО   1.324.981 438.396 389.679 2.153.056   194.830 136.377 331.207   2.484.264 

 

 

Број: 401-00-3/2021-01 

Дана. 25.01.2021.године.                                                                  Председник  

                                                                                                         Управног одбора 

                                                                                                        

                                                                                               __________________________ 

                                                                                                       Мирјана Ћојбашић 
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1.1. Образложење Финансијског плана Фонда солидарности за 2021. годину 

 

1.1.1. Разлози за доношење Финансијског плана 

                  Фонда солидарности за 2021. годину 

 

Финансијски  план  Фонда солидарности за 2021. годину урађен је у складу са 

Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС“ број 

149/20),  Расподелом средстава индиректним буџетским корисницима у оквиру Раздела 

30-Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије 

за 2021. годину (број документа 401-00-01635/2020-12 од 24.12.2020.), Глава 30.3-Права 

запослених из радног односа и савета за развој социјалног дијалога, Програм 0802-

Уређење система рада и радно-правних односа, Функција 410-Општи економски и 

комерцијални послови и послови по питању рада, Програмска активност 0005-Права 

запослених у случају стечаја послодавца и потребама Фонда. 

 

1.1.2. Основна функција Фонда солидарности 

  

            Фонд солидарности основан је Законом о раду Члан 127. (у даљем тексту Закон). 

Основна функција Фонда солидарности заснива се на исплатама потраживања 

запосленима код послодаваца над којима је отворен стечајни поступак, а који та 

потраживања нису намирили из стечајне масе послодавца (Члан 124. Закона). Код Фонда 

солидарности, запослени код послодаваца над којима је отворен стечајни поступак могу 

остварити исплату следећих потраживања: зараду за последњих девет месеци пре 

покретања стечајног поступка, накнаду зараде за време одсутности са рада због 

привремене спречености за рад по прописима о здравственом осигурању коју је био 

дужан да исплати послодавац, накнаду штете за неискоришћени годишњи одмор, 

отпремнина због одласка у пензију, накнада штете на основу судског решења и уплата 

доприноса по основу исплаћених зарада (Члан 125. Закона).  

 

1.1.3. Финансијски ефекти 

 

Приход Фонда солидарности за 2021. годину састоји се од прихода из буџета 

Републике Србије у износу од 320.522.000,00 динара. 

 

Расходи  Фонда солидарности за 2021. годину  планирани су у износу од 

320.522.000,00 динара и садрже расход у износу од 282.815.000,00 динара намењен 

основној функцији Фонда солидарности-исплатама потраживања бившим 

запосленим код послодаваца над којима је отворен стечај као и исплати 

преосталих захтева бивших запослених из ПКБ Корпорације А.Д. из Падинске 

Скеле, а по Закључку Владе 05 Број 401-7461/2020-4 од 15.10.2020. и расход у износу 

од 37.707.000,00 динара намењен за трошкове пословања Фонда. 

 

Планирање расхода извршено је у складу расподелом  у Закону о буџету за 2021. 

годину, Расподелом средстава индиректним буџетским корисницима Министарства за 

рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије и потребама Фонда 

солидарности. 
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Расходи Фонда солидарности за 2021. годину састоје се од: 

 

Расхода на Класи 4 –Текући расходи који су планирани у укупном износу од 

319.912.000,00 динара. 

Расхода на Класи 5 – Издаци за нефинансијску имовину који су планирани у 

износу од 610.000,00 динара. 

Укупно планирани расходи Фонда солидарности за 2021. годину износе 

320.522.000,00 динара. 

 

            Категорија 41 – Расходи за запослене 

 

Конта групе 410000 - Расходи за запослене  

 

 Конта 411000 – Плате,  додаци и накнаде запослених (411100) и конта 412000 - 

Социјални доприноси на терет послодавца (412100 и 412200), планирана су у укупном 

износу од 27.831.000,00 динара и предвиђена су за 18 запослених и директора, а у 

складу са важећом Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у 

јавним службама, Закључком Владе РС 05 Број: 121-10895/2020 од 24.12.2020. и 

Правилником о организацији и систематизацији послова у Фонду солидарности. 

  Средства на контима групе 411000  - Плате, додаци и накнаде запослених од 

23.801.000,00 динара планирана су у бруто износу и поред накнаде за ефективан рад и 

додатак за минули рад садрже и  порезе и доприносе на терет запосленог.   

 Средства на контима групе 412000 - Социјални доприноси на терет послодавца 

планирана су за доприносе  за пензијско осигурање и за здравствено осигурање у 

укупном износу од 4.030.000,00 динара. 

 

Средства на конту 413100 - Накнаде у натури садрже расход у износу од 

70.000,00 динара  намењен пакетићима за децу запослених у 2021. години. 

 

Средства на контима групе 414000 - Социјална давања запосленима у износу од 

1.185.000,00 динара намењена су: 

Конто 414100 - Исплата накнаде за време одсуствовања са посла на терет 

фондова - садржи расход планиран у износу од 1.000,00 динара и на нивоу је 

резервисања;  

Конто 414300 - Отпремнине и помоћ - садржи расход планиран у износу од 

810.000,00 динара; 

            Конто 414400 - Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже 

породице и друге помоћи запосленом - садржи расход планиран у износу од 374.000,00 

динара, а у складу са Правилником о раду. 

 

Конто 415100 - Накнаде трошкова за запослене (превоз) - износи 831.000,00 

динара. Наведени износ је планиран у складу са бројем запослених и ценом карте за 

градски превоз у моменту израде плана као и евентуалног поскупљења исте у току 2021. 

године.  

 

Конто 416100 - Награде запосленима и остали посебни расходи  - износи 1.000,00 

динара и на нивоу је резервисања. 
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Категорија 42 – Коришћење услуга и роба  

 

Конта групе 420000 -  Коришћење услуга и роба 

 

Конта групе 421000 - Стални трошкови (421100, 421400, 421500, 421600) - 

садрже трошкове који су планирани у укупном износу од 1.401.000,00 динара.  

Конто 421100 - Трошкови платног промета и банкарских услуга -  средства су 

планирана у износу од 1.000,00 динара и на нивоу су резервисања;  

Средства на  конту 421400 - Услуге комуникација предвиђена су за измирење 

трошкова фиксне и мобилне телефоније као и услуга интернета у износу од 1.000.000,00 

динара;  

Конто 421500 - Трошкови осигурања - средства су планирана за осигурање 2  

возила (два основна и једно каско осигурање) као и осигурање запослених у укупном 

износу од 399.000,00 динара;  

Средства на конту 421600 - Закуп имовине и опреме планирани су у износу од 

1.000,00 динара и на ниву су резервисања.  

 

Конта групе 422000 - Трошкови путовања (422100 и 422200) - износе укупно 

310.000,00 динара.  

Конто 422100 –Трошкови службених путовања у земљи садржи расход планиран 

у износу од 210.000,00 динара. Службена путовања представника Фонда солидарности 

у Србији остварују се приликом уручења решења за веће групе радника као и приликом 

састанака у привредним судовима и са органима локалне самоуправе.  

 Средства на конту 422200 –Трошкови службених путовања у иностранству 

планирана су у  износу од 100.000,00 динара. 

 

Конта групе 423000 - Услуге по уговору (423100, 423200, 423300, 423400, 423500, 

423700, 423900) - планирани су у износу од 4.000.000,00 динара. 

Опредељена средства на контима наведене групе: 

Конто 423100 - Административне услуге –планиран износ од 350.000,00 динара 

садржи трошак намењен исплати уговора о привременим и повременим пословима; 

Средства на конту 423200 - Компјутерске услуге  планирана у износу од 

522.000,00 динара намењена су  програмском пакету који се користи за све обрачуне за 

запослене Фонда и књижење,  одржавању програма  за обрачуне по поднетим захтевима 

запослених из привредних друштава у којима је отворен стечај, за техничку подршку 

ДМС система Spider. Net  путем интернета, трошак планиран за исплату уговора о 

привременим и повременим пословима и др;  

Средства на конту 423300 - Услуге образовања и усавршавања запослених 

планирана су у износу од  200.000,00 динара и односе се на котизације за семинаре, 

саветовања и друга стручна усавршавања;  

Конто 423400 - Услуге информисања - планирана средства износе 50.000,00 

динара; 

Конто 423500 - Стручне услуге. Средства на Стручним услугама намењена су за 

исплату накнаде члановима Управог и Надзорног одбора Фонда. Право на накнаду за 

ангажовање има 6 чланова Управног и 3 члана Надзорног одбора. Средства су планирана 

у износу од 2.500.000,00 динара; 

Средства на конту  423700  - Репрезентација планирана су у износу од 270.000,00 

динара; 

На конту 423900 - Остале опште услуге планирана су средства у износу од 

108.000,00 динара и намењена су плаћању паркинга за два возила Фонда; 
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 Конта групе 424000 - Специјализиоване услуге (424200 и 424300) - садрже 

трошкове који су планирани у износу од 113.000,00 динара.  

Средства на конту 424200 - Услуге образовања, културе и спорта планирана су 

у износу од 1.000,00 динара (ниво резервисања); 

Средства на конту 424300 - Медицинске услуге планирана су за превентивне 

прегледе запослених у Фонду и износе 112.000,00 динара.  

 

Конта групе 425000 - Текуће поправке и одржавање (425100 и 425200) - садрже 

планиране укупне трошкове у износу од 550.000,00 динара. 

Средства на конту 425100 - Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 

планирана су у износу од 150.000,00 динара; 

Средства на конту 425200 - Текуће поправке и одржавање опреме користе се за 

поправке возила Фонда (два возила стара 15 година) као и за неопходне поправке остале 

опреме са којом располаже Фонд. Планирани износ је 400.000,00  динара. 

 

Конта групе 426000 - Материјал (426100, 426300, 426400,426800 и 426900) – 

укупно планирана средства износе 740.000,00 динара.  

Конто 426100 – Административни материјал – средства су намењена набавци 

канцелариског и другог административног материјала у износу од 350.000,00 динара; 

Средства на конту  426300 – Материјал за образовање и усавршавање запослених    

планирана су у износу од 140.000,00 динара за набавку стручне литературе за 

образовање, усавршавање и редовне потребе запослених; 

Конто 426400 - Материјала за саобраћај – планирана средства износе 200.000,00 

динара (издаци за гориво и остали материјал за превозна средства); 

Конто 426800 - Материјал за одржавање хигијене и угоститељство – планирана 

средства износе 40.000,00 динара. 

 Конто 426900 - Материјал за посебне намене – планирана средства износе 

10.000,00 динара и опредељена су за набавку ситног инвентара, потрошног материјала 

и сл.  

 

Категорија 47 -  Социјално осигурање и социјална заштита 

 

           Укупно планирани расходи на конту 472900 - Остале накнаде из буџета  износе 

282.815.000,00  динара и намењени су за исплату потраживања бивших запослених код 

послодаваца над којима је отворен стечај као и исплати преосталих захтева бивших 

запослених из ПКБ Корпорације А.Д. из Падинске Скеле, а по Закључку Владе 05 Број 

401-7461/2020-4 од 15.10.2020. Број могућих исплата  потраживања бивших запослених 

код послодаваца над којима је отворен стечај (основна функција Фонда)  зависи од броја 

поднетих захтева,  вредности радног сата  за обрачун минималне зараде који у 2021. 

години износи 183,93 динара и дужине обрачунског периода који је признат као 

потраживање.  
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 Категорија 48 - Остали расходи 

 

 Конта групе 480000-Остали расходи 

 

Конта групе 482000 - Порези, обавезне таксе и казне (482100 и 482200) укупно  

износе 45.000,00 динара. 

Конто 482100 - Остали порези – средства су планирана у износу од 25.000,00 

динара. 

Конто 482200 – Обавезне таксе – средства су планирана у износу од 20.000,00 

динара. 

 

Средства на конту 483100 - Новчане казне и пенали по решењу судова планирана 

су у износу од 20.000,00 динара. 

  

 

Категорија 51 - Основна средства 

 

Конта групе 510000-Основна средства 

 

Конто 512200 - Административна опрема – средства планирана у износу од 

400.000,00 динара односе се на набавку административне опреме. 

Конто 515100 - Нематеријална имовина - планирани средства у износу од  

210.000,00 динара односе се на унапређење компјутерског софтвера. 

 

 Укупни расходи за 2021. годину планирани су у износу од 320.522.000,00 динара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


