
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ ИЗНОС 

[00855] ОСНОВНА ШКОЛА "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ"  
СВЕГА 76.289.008,00 

[01] Општи приходи и примања буџета 59.037.468,00 
[411] Плате, додаци и накнаде запосленима 50.610.774,00 
[4111] Плате, додаци и накнаде запосленима 50.610.774,00 

[412] Социјални доприноси на терет послодавца 8.426.694,00 
[4121] Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 5.820.239,00 
[4122] Допринос за здравствено осигурање 2.606.455,00 
  

[07] Трансфери од других нивоа власти 7.151.540,00 
[413] Накнаде у натури 110.800,00 
[4131] Накнаде у натури 110.800,00 

[414] Социјална давања запосленима 95.000,00 
[4144] Помоћ у медицинском лечењу запосленог 95.000,00 

[415] Накнада трошкова за запослене 784.200,00 
[4151] Накнада трошкова за запослене 784.200,00 

[416] Награде запосленима и остали посебни расходи 360.000,00 
[4161] Награде запосленима и остали посебни расходи 360.000,00 

[421] Стални трошкови 4.514.400,00 
[4211] Трошкови платног промета и банкарских услуга 94.000,00 
[4212] Енергетске услуге 3.128.000,00 
[4213] Комуналне услуге 866.700,00 
[4214] Услуге комуникација 127.200,00 
[4215] Трошкови осигурања 298.500,00 

[422] Трошкови путовања 70.000,00 
[4221] Трошкови службених путовања у земљи 50.000,00 
[4224] Трошкови путовања ученика 20.000,00 

[423] Услуге по уговору 310.640,00 
[4232] Компјутерске услуге 118.800,00 
[4233] Услуге образовања и усавршавања запослених 20.000,00 
[4234] Услуге информисања 50.000,00 
[4235] Стручне услуге 70.000,00 
[4239] Остале опште услуге 51.840,00 

[424] Специјализоване услуге 130.000,00 
[4243] Медицинске услуге 30.000,00 
[4249] Остале специјализоване услуге 100.000,00 

[425] Текуће поправке и одржавање 60.000,00 
[4251] Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 30.000,00 
[4252] Текуће поправке и одржавање опреме 30.000,00 

[426] Материјал 716.500,00 
[4261] Административни материјал 50.000,00 
[4263] Материјал за образовање и усавршавање запослених 121.000,00 
[4264] Материјал за саобраћај 20.000,00 
[4266] Материјал за образовање, културу и спорт 130.000,00 
[4268] Материјал за одржавање хигијене и угоститељство 225.000,00 
[4269] Материјал за посебне намене 170.500,00 
  



[08] Добровољни трансфери од физичких и правних лица 100.000,00 
[421] Стални трошкови 14.000,00 
[4211] Трошкови платног промета и банкарских услуга 4.000,00 
[4214] Услуге комуникација 10.000,00 
[423] Услуге по уговору 30.000,00 
[4232] Компјутерске услуге 30.000,00 
[426] Материјал 56.000,00 
[4266] Материјал за образовање, културу и спорт 40.000,00 
[4269] Материјал за посебне намене 16.000,00 
  
[16] Родитељски динар за ваннаставне активности 10.000.000,00 
[421] Стални трошкови 70.000,00 
[4211] Трошкови платног промета и банкарских услуга 70.000,00 
[423] Услуге по уговору 5.815.000,00 
[4234] Услуге информисања 15.000,00 
[4239] Остале опште услуге 5.800.000,00 
[425] Текуће поправке и одржавање 60.000,00 
[4251] Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 30.000,00 
[4252] Текуће поправке и одржавање опреме 30.000,00 
[426] Материјал 3.915.000,00 
[4261] Административни материјал 5.000,00 
[4266] Материјал за образовање, културу и спорт 100.000,00 
[4268] Материјал за одржавање хигијене и угоститељство 3.700.000,00 
[4269] Материјал за посебне намене 110.000,00 
[512] Машине и опрема 120.000,00 
[5122] Административна опрема 120.000,00 
[515] Нематеријална имовина 20.000,00 
[5151] Нематеријална имовина 20.000,00 

 


