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411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

4111 Плате, додаци и накнаде запослених

412 Социјални доприноси на терет послодавца

4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање

4122 Допринос за здравствено осигурање

4123 Допринос за незапосленост

413 Накнаде у натури

4131 Накнаде у натури

414 Социјална давања запосленима

4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на 

терет фондова

4142 Расходи за образовање деце запослених

4143 Отпремнине и помоћи

4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или 

чланова уже породице и друге помоћи запосленом

415 Накнаде трошкова за запослене

4151 Накнаде трошкова за запослене

416 Награде запосленима и остали посебни расходи

4161 Награде запосленима и остали посебни расходи

417 Посланички додатак

4171 Посланички додатак

418 Судијски додатак

4181 Судијски додатак

421 Стални трошкови

4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга

4212 Енергетске услуге

4213 Комуналне услуге

4214 Услуге комуникација

4215 Трошкови осигурања

4216 Закуп имовине и опреме

4219 Остали трошкови

422 Трошкови путовања

4221 Трошкови службених путовања у земљи

4222 Трошкови службених путовања у иностранство

4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада

4224 Трошкови путовања ученика 

4229 Остали трошкови транспорта

423 Услуге по уговору

4231 Административне услуге

4232 Компјутерске услуге

4233 Услуге образовања и усавршавања запослених

4234 Услуге информисања

4235 Стручне услуге

4236 Услуге за домаћинство и угоститељство

4237 Репрезентација

4239 Остале опште услуге

424 Специјализоване услуге

4241 Пољопривредне услуге

4242 Услуге образовања, културе и спорта

4243 Медицинске услуге

4244 Услуге одржавања аутопутева 

4245 Услуге одржавања националних паркова и 

природних површина

4246 Услуге очувања животне средине,науке и геодетске 

услуге

Захтев за текуће издатке у 2013. години

Број запослених радника:

Назив  буџетског корисника:

Назив функције:
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Захтев за текуће издатке у 2013. години

Број запослених радника:

Назив  буџетског корисника:

Назив функције:

4249 Остале специјализоване услуге

425 Текуће поправке и одржавање

4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката

4252 Текуће поправке и одржавање опреме

426 Материјал

4261 Административни материјал

4262 Материјали за пољопривреду

4263 Материјали за образовање и усавршавање 

запослених 4264 Материјали за саобраћај

4265 Материјали за очување животне средине и науку

4266 Материјали за образовање, културу и спорт

4267 Медицински и лабораторијски материјали

4268 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство

4269 Материјали за посебне намене

431 Амортизација некретнина и опреме

4311 Амортизација зграда и грађевинских објеката

4312 Амортизација опреме

4313 Амортизација осталих некретнина и опреме

432 Амортизација култивисане имовине

4321 Амортизација култивисане имовине

433 Употреба драгоцености

4331 Драгоцености

434 Употреба природне имовине

4341 Употреба земљишта

4342 Употреба подземног блага

4343 Употреба шума и вода

435 Амортизација нематеријалне имовине

4351 Амортизација нематеријалне имовине

441 Отплате домаћих камата

4411 Отплата камата на домаће хартије од вредности

4412 Отплата камата осталим нивоима власти

4413 Отплата камата домаћим јавним финансијским 

институцијама

4414 Отплата камата домаћим пословним банкама

4415 Отплата камата осталим домаћим кредиторима

4416 Отплата камата домаћинствима у земљи

4417 Отплата камата на домаће финансијске деривате

4418 Отплата камата на домаће менице

4419 Финансијске промене на финансијским лизинзима

442 Отплата страних камата

4421 Отплата камата на стране хартије од вредности

4422 Отплата камата страним владама

4423 Отплата камата мултилатералним институцијама

4424 Отплата камата страним пословним банкама

4425 Отплата камата осталим страним кредиторима

4426 Отплата камата на стране финансијске деривате

443 Отплата камата по гаранцијама

4431 Отплата камата по гаранцијама

444 Пратећи трошкови задуживања

4441 Негативне курсне разлике

4442 Казне за кашњење

4443 Таксе које проистичу из задуживања

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 

и организацијама
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Захтев за текуће издатке у 2013. години

Број запослених радника:

Назив  буџетског корисника:

Назив функције:

4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама

4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама

452 Субвенције приватним финансијским 

институцијама

4521 Текуће субвенције приватним финансијским 

институцијама

4522 Капиталне субвенције приватним финансијским 

институцијама

453 Субвенције јавним финансијским институцијама

4531 Текуће субвенције јавним финансијским 

институцијама4532 Капиталне субвенције јавним финансијским 

институцијама

454 Субвенције приватним предузећима

4541 Текуће субвенције приватним предузећима

4542 Капиталне субвенције приватним предузећима

461 Донације страним владама

4611 Текуће донације страним владама

4612 Капиталне донације страним владама

462 Дотације међународним организацијама

4621 Текуће дотације међународним организацијама

4622 Капиталне дотације међународним организацијама

463 Трансфери осталим нивоима власти

4631 Текући трансфери  осталим нивоима власти

4632 Капитални трансфери  осталим нивоима власти

464 Дотације организацијама обавезног социјалног 

осигурања

4641 Текуће дотације организацијама обавезног 

социјалног осигурања

4642 Капиталне дотације организацијама обавезног 

социјалног осигурања

465 Остале дотације и трансфери

4651 Остале текуће дотације и трансфери

4652 Остале капиталне дотације и трансфери

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета

4721 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности

4722 Накнаде из буџета за породиљско одсуство 

4723 Накнаде из буџета за децу и породицу 

4724 Накнаде из буџета за случај незапослености

4725 Старосне и породичне пензије из буџета

4726 Накнаде из буџета у случају смрти

4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и 

спорт

4728 Накнаде из буџета за становање и живот

4729 Остале накнаде из буџета

481 Дотације невладиним организацијама

4811 Дотације непрофитним организацијама које пружају 

помоћ домаћинствима

4819 Дотације осталим непрофитним институцијама

482 Порези, обавезне таксе и казне

4821 Остали порези 

4822 Обавезне таксе

4823 Новчане казне 

483 Новчане казне и пенали по решењу судова
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Захтев за текуће издатке у 2013. години

Број запослених радника:

Назив  буџетског корисника:

Назив функције:

4831 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских 

тела

484 Накнада штете за повреде или штету насталу 

услед елементарних непогода или других 

природних узрока

4841 Накнада штете за повреде или штету насталу услед 

елементарних непогода

4842 Накнада штете од дивљачи 

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од 

стране државних органа
4851 Накнада штете за повреде или штету нанетe од 

стране државних органа

489 Расходи који се финансирају из средстава за 

реализацију Националног инвестиционог плана
4891 Расходи који се финансирају из средстава за 

реализацију Националног инвестиционог плана

611 Отплата главнице домаћим кредиторима

6111 Отплата главнице на домаће хартије од вредности, 

изузев акција 

6112 Отплата главнице осталим нивоима власти

6113 Отплата главнице домаћим јавним финансијским 

институцијама

6114 Отплата главнице домаћим пословним банкама 

6115 Отплата главнице осталим домаћим кредиторима

6116 Отплата главнице домаћинствима у земљи 

6117 Отплата главнице на домаће финансијске деривате

6118 Отплата домаћих меница

6119 Исправка унутрашњег дуга

612 Отплата главнице страним кредиторима

6121 Отплата главнице на стране хартије од вредности, 

изузев акција 

6122 Отплата главнице страним владама

6123 Отплата главнице мултилатералним институцијама

6124 Отплата главнице страним пословним банкама

6125 Отплата главнице осталим страним кредиторима

6126 Отплата главнице на стране финансијске деривате

6129 Исправка спољног дуга

613 Отплата главнице по гаранцијама

6131 Отплата главнице по гаранцијама

614 Отплата главнице за финансијски лизинг

6141 Отплата главнице за финансијски лизинг

621 Набавка домаће финансијске имовине

6211 Набавка домаћих хартија од вредности, изузев 

акција6212 Кредити осталим нивоима власти

6213 Кредити домаћим јавним финансијским 

институцијама6214 Кредити домаћим пословним банкама 

6215 Кредити домаћим нефинансијским јавним 

институцијама 

6216 Кредити физичким лицима и домаћинствима у 

земљи6217 Кредити невладиним организацијама у земљи

6218 Кредити домаћим нефинансијским приватним 

предузећима

6219 Набавка домаћих акција и осталог капитала

622 Набавка стране финансијске имовине

6221 Набавка страних хартија од вредности, изузев акција

6222 Кредити страним владама

6223 Кредити међународним организацијама 
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Захтев за текуће издатке у 2013. години

Број запослених радника:

Назив  буџетског корисника:

Назив функције:

6224 Кредити страним пословним банкама

6225 Кредити страним нефинансијским институцијама

6226 Кредити страним невладиним организацијама

6227 Набавка страних акција и осталог капитала

6228 Куповина стране валуте

623 Набавка финансијске имовине која се финансира 

из средстава за реализацију Националног 

инвестиционог плана6231 Набавка финансијске имовине која се финансира из 

средстава за реализацију Националног 

инвестиционог плана
УКУПНО:
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