
ОШ "Уједињене нације"
Борова 8, Београд
Дел.бр.0-1-21

 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН за 2022. годину
ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

Шифра директног буџетског корисника: 13700
Назив директног буџетског корисника: МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ

Ре
д.б
рој

Ек.шифра 
прихода 

на 6.нивоу
Опис прихода

Шиф
ра 

изво
ра

Опис извора            

Правни основ и опис прихода
Планирани 

приходи у 2016. 
години

(од 4 до 16)

1 742122 Приходи од давања у 
закуп

04 Сопствени приходи 
буџетских корисника

Oдлуке Школског одбора, уговори, фактуре. 5.526.125

2 742121 Приходи од продаје 
добара и услуга

04 Сопствени приходи 
буџетских корисника

Oдлуке Школског одбора, уговори, фактуре. 70.000

3 744121 Текући добровољни 
трансфери од физичких и 
правних лица у корист 
нивоа Републике

08 Добровољни трансфери од 
физичких и правних лица

Уговори о поклону   

4 733121 Текући трансфери од 
других нивоа власти у 
корист нивоа Републике 

07 Донације од осталих нивоа 
власти

Приходи од Општине Чукарица

5 733121 Текући трансфери од 
других нивоа власти у 
корист нивоа Републике

07 Донације од осталих нивоа 
власти 

Приходи од Градског секретаријата за образовање. 
Правилник о критеријумима и стандардима за 
финансирање установе која обавља делатност основног 
образовања.
 Квота за 2022. 

30.000.000

6 742378 Родитељски динар за 
ваннаставне активности

16 Родитељски динар за 
ваннаставне  активности

Oдлуке Школског одбора, Одлуке Савета родитеља. 42.322.000

7 791111 Приходи из буџета 01 Приходи из буџета Финансијски план МПНТР за 2022. (sredstva za plate) 139.066.477

8 791111 Приходи из буџета 01 Приходи из буџета Финансијски план МПНТР за 2022.(средства планирана 
укупно за све школе, наставна ср. отпремнине,остало - 
немамо квоту)

2.943.000

9 321311 Нераспоређен вишак 
прихода из ранијих година

13 Нерасп. вишак прихода из 
ранијих година

Нераспоређен вишак прихода - сопствена средства из 
претходних година
Одлука Школског одбора

416.358

10 311712 Пренета неутрошена 
средства за посебне 
намене

13 Нерасп. вишак прихода из 
ранијих година

Неутрошена родитељска средства из претходних година 
Одлука Школског одбора

432.881

220.776.841

Укупни остали приходи и примања по изворима финансирања:

1- Приходи из буџета 142.009.477

4-Сопствени приходи буџетских корисника 5.596.125

4 5-Донације од иностраних земаља

5 6-Донације од међународних организација

6 7-Донације од осталих нивоа власти 30.000.000

7
8-Добров. трансфери од физичких и правних лица

8 9-Примања од продаје нефинансијске имовине

9 10-Примања од домаћих задуживања

10 11-Примања од иностраних задуживања

11
12-Прим. од отплате датих кредита и продаје фин. 
имовине

12 13-Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 849.239

13 14-Неутрошена средства од амортизације из претх. година
14 15-Неутрошена средства донација из претходних година 

15 16-Родитељски динар за ваннаставне активности 42.322.000

16 УКУПНО: 220.776.841

Директорка школе:


