
ОШ „НИКОЛА ВУКИЋЕВИЋ“  

СОМБОР 

Број: 01-78/2021 

ДАТУМ: 26.02.2021.године 

 

 

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 

ЗА  2020. ГОДИНУ 

 

 
         Овај извештај је састављен на основу прописа за припрему, састављање и подношење 

завршног рачуна корисника буџетских средстава 

 

Списак прописа:  

 

1. Закон о буџетском систему, («Сл. гласник РС», бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13-испр. и 108/13, 103/2015, 99/2016, 113/17, 95/18,84/19 и 151/20– даље: 

Закон) 

2.  Закон о буџету РС за 2019. годину, («Сл. гласник РС», бр. 54/09-72/19), 

3.  Закон у јавном дугу, («Сл. Гласник РС», бр. 61/05, 107/09, 78/11 и95/18), 

4. Одлука о буџету АП Војводине за 2018. годину, („Сл.лист АП Војводине“, бр.57/17 и 

29/18), 

5.  Одлуке о буџетима градова и општина за 2019. годину, 

6. Уредба о буџетском рачуноводству („Сл.гл. РС“ бр. 125/03, 12/06,84/19 – даље: 

Уредба), 

7. Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор 

(„Сл.гл. РС“, бр. 49/10 и 63/16) 

8.  Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем („Сл. гл. РС“ бр. 16/16 и 104/18) – даље Правилник о контном плану), 

9.  Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја 

корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног 

социјалног осигурања, («Сл. гласник РС»,18/15,104/18 и 151/20 -даље: Правилник о 

финансијским извештајима) 

10. Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама 

амортизације („Службени лист СРЈ“ бр.17/97 и 24/00), 

11.  Правилник о начину и поступку преношења неутрошених буџетских средстава на 

рачун Извршења буџета Републике Србије, («Сл. гласник РС»,бр 120/12 – Објављено 

на сајту Управе за Трезор) 

12.  Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем, («Сл. гласник РС»,бр 33/15 и 101/18) 

13.  Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна 

консолидованог рачуна трезора Републике и о начину извештавања о инвестирању 

средстава корисника буџета и организација обавезног социјалног осигурања, («Сл. 

гласник РС»,бр. 101/18 – даље: Правилник о начину коришћења средстава за 

подрачуна), 

14. Инструкције за попис имовине и обавеза и обрачун амортизације за обвезнике који 

своје пословне књиге воде према Уредби о буџетском рачуноводству Управе за 

Трезор (објављено на сајту Министарства финансија, 04.12.2006. године) 

15.  Инструкција о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава РС на 

рачун извршења буџета РС, Управе за Трезор, од 09.12.2013. године (објављено на 

сајту Управе за трезор),  



16.  Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна консолидованог рачуна 

трезора РС , односно других рачуна, начину пласирања новчаних средстава, као и о 

начину извештавања о коришћењу, односно о инвестирању средстава („Сл. гл. РС“ бр. 

101/18 – даље: Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна),  

17. Правилника о Списку корисника јавних средстава („Сл. гл. РС“, број 124/12).  

18. Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја 

корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног 

социјалног осигурања (“Сл. гл. РС бр. 104/18) 

19. Поред наведених прописа којима је уређено буџ.рачуноводство, буџетски корисници 

су дужни да примењују и друге прописе Републике, територијалне аутономије и 

локалне самоуправе, Реп. Завода за здрав.осигурање, као и своја општа акта, којима су 

ближе уређена поједина питања. 

 

 

ПРИХОДИ ШКОЛЕ: 

 

1. Приходи из Републике  

2. Приходи из Покрајине  

3. Приходи из Општине 

4. Приходи од донација 

5. Сопствени  приходи  

6. Приходи на рачуну за  

ваннаставне активности (ђачки динар)  

 

 

РАСХОДИ ШКОЛЕ КОЈИ СЕ ПОКРИВАЈУ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ: 

 

1. Бруро зараде запослених 65.665   (у хиљадама динара) 

2. Доприноси на терет послодавца 10.941  (у хиљадама динара) 

3. Лектира за све школе у Р.С. (наша школа 10.000,00 дин. ) 

 

 

РАСХОДИ КОЈИ СЕ ПОКРИВАЈУ ИЗ БУЏЕТА ПОКРАЈИНЕ 

 

1. Средства добијена за набавку опреме за образовањe (199.359,36) 

2. Пројектно планирање (није било) 

 

 

 

РАСХОДИ ШКОЛИ КОЈИ СЕ ПОКРИВАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ: 

 

1. Превоз на посао (месечне карте)...................……………………........................0,00 

2. Социјална давања запосленима…..............................................................173.101,00 

3. Накнаде за запослене (путни трошкови).................................................1.719.781,08 

4. Јубиларне награде…………………………………………………….........576.390,82 

5. Трошкови платног промета……………………………………….............109.104,76 

6. Енергетске услуге…………………………………………………..........1.721.288,38 

7. Комуналне услуге………………………………………………….............376.255,28 

8. Услуге комуникација (телефони, кабловска, поштарина,инт.)................259.749,04 

9. Трошкови осигурања....................................................................................107.339,49 

10. Трошкови службених путовања....................................................................98.407,28 

11. Трошкови путовања ученика....................................................................1.343.861,23 



12. Компјутерске услуге.......................................................................................38.030,00 

13. Услуге образовања и усавршавања запослених...........................................55.420,00 

14. Стручне услуге.................................................................................................23.400,00 

15. Репрезентација.................................................................................................75.817,61 

16. Остале опште услуге.....................................................................................411.667,00 

17. Медицинске услуге (Завода за јавно здравље)...............................................2.300,00 

18. Остале специјализоване услуге (обезбеђење).............................................732.774,00 

19. Текуће поправке и одржавање зграда..........................................................444.312,20 

20. Текуће поправке и одржавање опреме.........................................................191.746,40 

21. Трошкови административног материјала......................................................63.669,00 

22. Трошкови материјала за образовање и усавршавање...................................73.266,00 

23. Материјали за образовање, културу и спорт..................................................99.948,00 

24. Материјали за одржавање хигијене..............................................................137.445,00 

25. Материјали за посебне намене......................................................................136.476,26 

26. Трошкови ужине ученика који су остварили право на попуст..................362.735,00 

27. Обавезне таксе...........................................................................................................0,00 

28. Пројектно планирање................................................................................................0,00 

29. Опрема за образовање, културу и спорт......................................................148.860,00 

 

 

 

Средства из текуће или сталне буџетске резерве 

       Централно грејање у Подручној школи Ранчево.............................................695.760,00 

 

 

 

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

       

Одобрена средства за 2020.годину (фин.план) 12.441.000,00 

Извршење за период   I-XII 2020. године   9.120.379,83                   73,31% 

Разлика   3.320.620,17 

 

 

 

 

 

 

 

Други извори - фондови 

 

 

30. Боловања..................................................................................................142.011,19 дин. 

 

 

 



 

ПРИХОДИ И РАСХОДИ КОЈИ СЕ ПОКРИВАЈУ ИЗ ДОНАЦИЈА И СОПСТВЕНИХ 

ПРИХОДА 

Приходи од донација –   

- Књижара „Лилас“ испоручила је донацију у роби у вредности 63.737,00 динара.   

 

Приходи од сале:  

1.  У 2020. године приходи од сале (јавна набавка) пребацују се власнику зграде – 

Покрајини (227.640,00)  

4. Додатак на зараду финaнсијском раднику 20% (из нераспоређених прихода из 

ранијих година) 

5. Провизија Управе за Трезор  

 

 

ЂАЧКИ ДИНАР: 

 

           Наменски су утрошена средства за ужину, екскурзије, наставу у природи, осигурање, 

уџбенике енг.језика, збирке за полагање пријемног испита, ђачке књижице и др. материјале 

које ученици плаћају преко школе. 

           

 

                

 

УКУПНИ ПРИХОДИ ИЗ СВИХ ИЗВОРА:  89.771    (у хиљадама динара) 

УКУПНИ РАСХОДИ ...................................:   89.825    (у хиљадама динара) 

                  Дефицит                                             -      54 

 

                  Пренос из претходне године        178.000,00 (у хиљадама динара) 

 

                                        УКУПНО:               124.323,86 (збир на свим т-р Школе)____                            

 

                                                                  

 

                                                                                                            Директор школе, 

 

                                                                                                    

                                                                                                        Буловић Ђуро, проф. 


