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ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ОШ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“ СРПСКИ ИТЕБЕЈ 

 
ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА 

У ПЕРИОДУ ОД 1.1.2021. ДО 31.12.2021. 
 

I. Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица: 
 

РЕДНИ 
БРОЈ 

ДОНАТОР ДАТУМ 
ПРИЈЕМА 
ДОНАЦИЈЕ 

ИЗНОС ДОНАЦИЈЕ 
У ДИНАРИМА 

1. ЗЗ „БРАТСТВО И 
ЈЕДИНСТВО“ НОВИ ИТЕБЕЈ 

25.01.2021. 20.000,00 

2. СТР „БАТА ЈУНИОР“ СРПСКИ 
ИТЕБЕЈ 

26.01.2021. 5.000,00 

3. „ХЕМОЛУКС“ ЗРЕЊАНИН 27.01.2021. 5.000,00 
4. ЗЗ „БРАТСТВО И 

ЈЕДИНСТВО“ НОВИ ИТЕБЕЈ 
21.06.2021. 10.000,00 

5. „ХЕМОЛУКС“ ЗРЕЊАНИН 23.06.2021. 5.000,00 

6. СТР „БАТА ЈУНИОР“ СРПСКИ 
ИТЕБЕЈ 

25.06.2021. 5.000,00 

7. ЗЗ „БРАТСТВО И 
ЈЕДИНСТВО“ НОВИ ИТЕБЕЈ 

19.10.2021. 10.000,00 

8. „ХЕМОЛУКС“ ЗРЕЊАНИН 21.10.2021. 5.000,00 

9. ЗЗ „МРКШИЋЕВИ САЛАШИ“ 
СРПСКИ ИТЕБЕЈ 

05.11.2021. 5.000,00 

  Укупно : 70.000,00 

 

Број: 305/2022 
Датум: 25.02.2022. године 
 



 
 

 
 

 
Добијена новчана средства су у 2021. години утрошена у складу са закљученим уговорима о 

донаторству. Наведени износ од 70.000 динара је делимично утрошен, а  употребљен је за: организацију 
такмичења, матуре, обележавање дана школе, трошкове провизије. Преостали новчани износ од 1.930,93 
динара  преноси се у наредну, 2022. годину за исте намене. 
 
II. Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица 

 
 

РЕДНИ 
БРОЈ 

ДОНАТОР ДАТУМ 
ПРИЈЕМА 
ДОНАЦИЈЕ 

ИЗНОС ДОНАЦИЈЕ 
У ДИНАРИМА 

1. НАЦИОНАЛНИ САВЕТ 
МАЂАРСКЕ НАЦИОНАЛНЕ 
МАЊИНЕ 

10.06.2021. 60.000,00 

2. ЗЗ „БРАТСТВО И 
ЈЕДИНСТВО“ НОВИ ИТЕБЕЈ 

29.09.2021. 70.999,00 

3. КОМПАНИЈА НИС 
„ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО 2021“ 

23.11.2021. 2.000.000,00 

  УКУПНО: 2.130.999,00 

 
1. Национални савет мађарске националне мањине расписао је конкурс за расподелу финасијских 

средстава. Школа је аплицирала на истом са циљем обезбеђења опреме за образовање и то за 
следеће предмете: физику, хемију и географију. Школи је наведеним конкурсом опредељено 
60.000 динара. Новчана средства су потпуно утрошена. 
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ИЗНОС ДОНАЦИЈЕ У ДИНАРИМА



 
2. ЗЗ „Братсво и јединство“ из Новог Итебеја донирао је школи средства за куповину и уградњу 

клима уређаја. Средства су у потпуности утрошена и набављен је клима уређај за ликовни 
кабинет у матичној школи. 

3. У сарадњи са ресорним министарствима Републике Србије, Компанија НИС је донела одлуку да 
у 2021. години средства опредељена за реализацију пројеката у оквиру програма „Заједници 
заједно“, усмери на област заштите животне средине. Школи је наведеним конкурсом опредељен 
новчани износ од 2.000.000 динара за суфинансирање комплетне замене расвете у матичној 
школи како би се побољшала енергетска ефикасност. Средтва нису утрошена, већ се у целости 
преносе наменски у 2022. годину по утврђеном пројекту. 
 

 
III. Донације у роби-добрима 
 

РЕДНИ 
БРОЈ 

ДОНАТОР ПРЕДМЕТ ДОНАЦИЈЕ ВРЕДНОСТ 
У 
ДИНАРИМА 

1. ЗЗ „Мркшићеви Салаши“ 
Српски Итебеј 

Робна донација у виду 
школског прибора ради 
награђивања ученика 
поводом ликовног и 
литерарног конкурса 

9.983,31 

2. АД „ББ ТРАДЕ“ Житиште Прехрамбени производи за 
потребе организације 
прославе „мале матуре“ за 
ученике 8.разреда ИО 
Међа 

5.000,00 

3. ЗЗ „Мркшићеви Салаши“ 
Српски Итебеј 

Роба у виду сухомеснатих 
производа и пецива за 
потребе организације 
прославе „мале матуре“ за 
ученике 8.разреда 
 

9.086,24 

4. Физичко лице-Слађана Јосић Клима уређај 25.000,00 
5. „Зрењанински пословни круг -

ЗРЕПОК“ 
Садницe дрвећа, жбуња и 
цвећа 

55.900.00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
АНАЛИЗА 

ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА ПЕРИОД 
ОД 01.01.2021. ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ 

 

 
 
У периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године остварени су укупни приходи, односно примања у 
износу од 89.818.442,12 динара и извршени су расходи и издаци у укупном износу 89.357.449,13 динара.  
 
У извештајном периоду остварени су приходи из буџета Републике у укупном износу од 72.231.832,19 
динара. Из ових прихода финансирани су расходи за зараде запослених, отпремнину приликом одласка 
у пензију, обележавање јубилеја школе (250 година) која подразумева израду монографије школе и издаци 
за књиге за богаћење библиотечког фонда. 
Између одбрених средстава и извршења из извора буџета Републике нема значајних одступања, с обзиром 
да се висина новчаних средства неопходних за исплату зарада и накнада зарада утвђују  на почетку сваке 
школске године,  на основу података који се достављају надлежној Школској управи, у обрасцу ЦЕНУС, 
и уносом података у јединствени информациони систем просвете.  Школска управа врши утврђивање 
права на број радника који ће се финансирати, по Правилнику о критеријумима и стандардима за 
финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања. 
Укупни расходи и издаци у односу на укупно планиране приходе извршени су у висини од 98,06% 
 
Укупни приходи остварени из буџета Аутономне покрајине остварени током 2021. године износе 
50.000,00 динара. Из наведеног прихода финансирани су расходи за реализацију стручног усавршавања. 
На основу Уговора о додели  новчаних средстава из текуће буџетске резерве АП Војводине за 2021. 
годину, број 128-454-346/2021 од 4.10.2021. године, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, 
управу и националне мањине- националне заједнице, је школи определио 8.260.538,50 динара за 
суфинансирање извођења радова текућег одржавања на објекту издвојеног одељења у Хетину.  
Наведена новчана средства нису пренета на рачун школе, већ се у складу са чланом 4. и чланом 5. Уговора 
о додели  новчаних средстава из текуће буџетске резерве АП Војводине за 2021. годину, број 128-454-
346/2021 од 4.10.2021. године, преносе школи издавањем посебног решења, на основу испостављених 
авансних, привремених и окончане ситуације за извођење радова.  
С обзиром на временско трајање и сложеност процедуре поступка јавне набавке радова, извођач радова 
је уведен у посао јануара 2022. године. 
Одобрена новчана средства ће се утрошити у 2022.години  
 



 
Укупни приходи остварени из буџета Општине током 2021. године износе 13.491.335,93 динара, од чега 
је 13.060.135,93 динара намењено за финансирње програмске активности: функционисање основне  школе 
а 431.200,00 динара  за финансирање пројекта бесплатна ужина ( финансирање ужине за ученике који су 
припадници породица корисника социјалне помоћи).  Из извора намењених за финансирање програмске 
активности финансирани  су сви текући расходи и издаци везани за обезбеђење материјално-техничких и 
хигијенских услова за несметан рад школе (солидарне помоћи, путни трошкови, јубиларне награде, 
стални трошкови, трошкови путовања запослених, стручне услуге, медицинске услуге, материјали, таксе) 
Између одобрених средстава и извршења из извора буџета Општине Житиште постоје одступања, из 
разлога што Општина Житиште учествује у суфинансирању извођења радова и то: 
1. Текућег одржавања на објекту издвојеног одељења у Хетину у износу од 1.652.108 динара  
2. Капиталног одржавања – комплетне замене расвете у матичној школи у износу од 1.115.835. 
динара 
Радове текућег одржавања објекта издвојеног одељења у Хетину, Општина Житиште финансира заједно 
са Покрајинским секретаријатом за образовање, прописе, управу и националне мањине- националне 
заједнице, а радове капиталног одржавања-комплетне замене расвете у матичној школи, Општина 
Житиште финансира заједно са Компанијом НИС а.д. Нови Сад. 
Због сложене процедуре спровођења поступка јавне набавке, радови ће се изводити у првој половини 
2022. године и одобрена новчана средства тад утрошити. 
Укупни расходи и издаци у односу на укупно планиране приходе из извора Општине Житиште, извршени 
су у висини од 80,53% из горе наведених разлога, суфинансирања радова чија је реализација померена на 
2022. годину. Уколико изузмемо суфинансирање наведених радова, извршење расхода и издатака  у 
односу на укупно планиране приходе износи 97,11% 
 
У графичком приказу исказан је удео појединих врста расхода и издатака који су финансирани из буџета 
општине. 
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У извештајном периоду остварени су приходи од родитељског динара у укупном износу од 1.844.275,00 
динара, а реализовани расходи (провизија, ужина, осигурање ученика и материјали за образовање) у 
износу од 1.678.158,45 динара.  

У извештајном периоду остварени су приходи од донација у укупном износу од 2.200.999,00 динара а 
извршени расходи и издаци у износу од 1.905.552,07. У извештајном периоду извршено је покриће 
текућих расхода из наменски пренетог вишка из 2020. године по пројекту „Заједници заједно 2020.“ у 
износу од 1.706.484,00 динара. Укупан вишак из извора донације у износу од 2.001.930,93 динара преноси 
се наменски у наредну годину као што је наведено у Одлуци. Донације су детаљно изложене у првом делу 
извештаја. 

Број 
конта 

Опис Износ 

Претходна 
година 

Текућа 
година 

  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ  

82.690 89.818 

733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ  11.745 13.541 

733100 Текући трансфери од других нивоа власти 11.276 13.541 

733200 Капитални трансфери од других нивоа власти 469 
 

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА  1.162 1.844 

742300 Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне 
јединице 

1.162 1.844 

744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА  1.947 2.201 
744100 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица 65 70 

744200 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица 1.882 2.131 

771000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА  531 
 

771100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 531 
 

791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА  67.305 72.232 

791100 Приходи из буџета 67.305 72.232 

 

Из табеларног приказа  укупно остварених прихода може се закључити да су укупни приходи у 
извештајном периоду виши за 8.62% од укупних прихода остварених у 2020. години, узимајући у обзир и 
меморандумске ставке за рефундацију расхода, које у извештајном периоду немамо исказане из разлога 
измене начина књижења боловања преко 30 дана. (Удео у увећању укупно остварених прихода износи -
0,6%) 

Удео у увећању укупно остварених прихода имају приходи из буџета у износу од 5,95%. Они су у 
извештаној години виши у односу на претходну годину за 7,32% , што је последица увећања цене рада од 
зараде за децембар 2020. године у висини од 3,5% и увећања цене рада од зараде за март 2021. године у 
висини од 1,5%, више минималне цене рада по часу (за 2020. годину минимална цена рада по часу нето 



зносила је 172,54 динара а за 2021. годину 183,93 динара). Број извршилаца по прорачуну на пуну норму 
је у извештајној години, већим делом виши у односу на претходну годину. 

Удео у увећању укупно остварених прихода у извештајном периоду имају добровољни трансфери од 
физичких и правних лица у износу од 0,34%. Наведени приходи су у извештајном периоду виши за 
13,04% од прихода остварених у 2020. години. Најзначајни узрочник увећања јесте капитална донација 
Компаније НИС ад Нови Сад која у 2021. години износи 2.000.000 динара а у 2020. години 1.706.484 
динара.  

Удео у увећању укупно остварених прихода у извештајном периоду имају приходи од продаје добара и 
услуга у износу од 0,78%. Наведени приходи су у извештајном периоду виши за 58,69% од прихода 
остварених у 2020. години. Узрочници виших прихода јесу повећана цена ученичке ужине од септембра 
2021. године, са претходних 700 динара на 800 динара,  и начин реализације образовно васпитног рада 
због повољније епидемиолошке ситуације у земљи у извештајној години у односу на претходну. 

Удео у увећању укупно остварених прихода у извештајном периоду имају трансфери од других нивоа 
власти од 2,15%. Наведени приходи су у извештајном периоду виши за 15,29% од прихода остварених у 
2020. години. Евидентни узрок увећања наведених прихода јесу побољшани услови епидемиолошке 
ситуације у земљи и нормално функционисање школе што додатно потврђује чињеница да у извештајној 
години нисмо имали реализоване капиталне трансфере из Аутономне Покрајине.  

Број 
конта 

Опис Износ 
Претходна 
година 

Текућа 
година 

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 82472 89357 
411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 57680 61550 

412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 9615 10278 

414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 575 532 

415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 4251 5337 

416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 810 533 

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 3767 4401 

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 194 327 

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2215 2192 

424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 133 359 

425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) 147 239 

426000 МАТЕРИЈАЛ) 976 1258 

440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 2 3 

472000 НАКНАДА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 431 

480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 18 57 

511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 1231 



 
512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА  744 1837 

512200 Административна опрема 275 775 

512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 469 1062 

515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА  114 23 

515100 Нематеријална имовина 114 23 

 

Из табеларног приказа  укупно извршених расхода и издатака може се закључити да су укупни расходи и 
издаци у извештајном периоду виши за 8,34% од укупних расхода и издатака извршених  у 2020. години. 

Највећи удео у повећању укупно извршених расхода имају плате, додаци, и накнаде запослених (зараде) 
и социјални доприноси на терет послодавца. 

Значајан удео у повећању расхода имају: накнаде трошкова за запослене, стални трошкови, трошкови 
путовања, медицинске услуге, текуће поправке и одржавање-материјали и услуге, материјали, камате, 
остали расходи, што је резултат побољшане епидемиолошке ситуације у земљи, и показатељ да је школа 
функционисала боље у извештајном периоду у односу на претходну, 2020. годину. 

Социјална давања запосленима су привидно нижа у извештајном периоду у односу на претходну годину 
из разлога што се изменио начин књижења боловања преко 30 дана. У претходној години укупно 
исплаћене солидарне помоћи износе 43.517,72 динара, док у извештајном периоду  износе 235.743,84 
динара, у претходној години нису исплаћене отпремнине, док у извештајној јесте, у износу од 296.179,00 
динара и исплата накнада боловања преко 30 дана у претходној години износи 530.679,68 динара, а у 2021. 
години није евидентиран преко трошка а исплаћена накнада запосленима за боловање преко 30 дана 
износи 683.420,24 динара. 

Исплата јубиларних награда запосленима је у извештајном периоду нижа у односу на претходну 2020. 
годину. 

Накнада за социјалну заштиту из буџета односи се на бесплатну ужину за ученике из породица који су  
корисници социјалне помоћи и од 2021. године се трошак евидентира преко наведене позиције. У 
претходном периоду трошак бесплатне ужине за ученике био је евидентиран преко позиције Услуге по 
уговору и у 2020. години трошак је износио 265.800,00 динара. 

 

У 2021. години извршена је набавка опреме у укупном износу од 1.837.483,00 динара  и то: 

Матична школа у Српском Итебеју 

Опис Јединица мере Количина Вредност у 
динарима 

Извор 
финансирања 

Сто кружна 
плоча-бубрег 

Ком. 6 44.820,00 Донација  
НИС „Заједници 
заједно 2020“ 

Школска 
столица 

Ком. 66 98.208,00 Донација  



 
НИС „Заједници 
заједно 2020“ 

Школска клупа 
једносед трапез у 
боји 

Ком. 18 76.356,00 Донација  
НИС „Заједници 
заједно 2020“ 

Школска клупа 
једносед трапез-
буква 

Ком. 24 101.808,00 Донација  
НИС „Заједници 
заједно 2020“ 

Тапацирана 
столица-санка 

Ком. 11 110.880,00 Донација  
НИС „Заједници 
заједно 2020“ 

Радне фотеље Ком. 5 61.500,00 Донација  
НИС „Заједници 
заједно 2020“ 

Канцеларијски 
угаони г сто са 
касетом  

Ком. 1 19.680,00 Донација  
НИС „Заједници 
заједно 2020“ 

Конференцијски 
сто 

Ком. 1 9.120,00 Донација  
НИС „Заједници 
заједно 2020“ 

Конференцијска 
столица-црвене 
боје 

Ком. 5 12.300,00 Донација  
НИС „Заједници 
заједно 2020“ 

Зидни сталак за 
звучник 

Ком. 2 4.848,00 Донација  
НИС „Заједници 
заједно 2020“ 

Покретни 
ормарић за 
миксету 

Ком. 1 13.908,00 Донација  
НИС „Заједници 
заједно 2020“ 

Пројектор Ацер  Ком. 3 130.320,00 Донација  
НИС „Заједници 
заједно 2020“ 

Сталак за 
пројектор Вега 

Ком. 3 38.268,00 Донација  
НИС „Заједници 
заједно 2020“ 

Лаптоп Ацер Ком. 3 147.600,00 Донација  
НИС „Заједници 
заједно 2020“ 

Рачунарска 
конфигурација 
10 јединица,+7 
вга каблови 

Ком. 2 159.000,00 Донација  
НИС „Заједници 
заједно 2020“ 

Тастатуре+миш Ком. 10+10 18.600,00 Донација  
НИС „Заједници 
заједно 2020“ 

Клима грее мусе 
12 

Ком. 1 70.999,00 Донација ЗЗ 
Братство и 
јединство Н. 
Итебеј 



 
Географске карте 
(Србија и свет) 

Ком. 2 10.450,00 Донација 
Национални савет 
мађарске 
националне 
мањине 

Динамометар Ком. 1 1082,40 Донација 
Национални савет 
мађарске 
националне 
мањине 

Стабилисани 
исправљач 

Ком. 1 31.088,11 Донација 
Национални савет 
мађарске 
националне 
мањине 

Бургије за метал-
сет 

Ком. 1 1.479,49 Донација 
Национални савет 
мађарске 
националне 
мањине 

Продужни кабл 
10м 

Ком. 1 3.840,00 Донација 
Национални савет 
мађарске 
националне 
мањине 

Аван са тучком Ком. 1 660,00 Донација 
Национални савет 
мађарске 
националне 
мањине 

Глобус са 
магнетним 
стубовима 

Ком. 1 5.400,00 Донација 
Национални савет 
мађарске 
националне 
мањине 

Геометријска 
тела ПВЦ 

Ком 1 6.000,00 Донација 
Национални савет 
мађарске 
националне 
мањине 

  Укупно: 1.178.215,00  
 

ИО Међа 

Опис Јединица мере Количина Вредност Извор 
финансирања 

Школска табла 
бела магнетна 

Ком. 1 18.000,00 Донација  
НИС „Заједници 
заједно 2020“ 



 
Фокс тв 
55“+хдми кабл 

Ком. 2 98.880,00 Донација  
НИС „Заједници 
заједно 2020“ 

Пројектор Ацер  Ком. 3 130.320,00 Донација  
НИС „Заједници 
заједно 2020“ 

Сталак за 
пројектор Вега 

Ком. 3 38.268,00 Донација  
НИС „Заједници 
заједно 2020“ 

Лаптоп Ацер Ком. 5 246.000,00 Донација  
НИС „Заједници 
заједно 2020“ 

Рачунарска 
конфигурација 
10 јединица,+3 
вга каблови 

Ком. 1 78.600,00 Донација  
НИС „Заједници 
заједно 2020“ 

  Укупно: 610.068,00  
 

ИО Хетин 

Опис Јединица мере Количина Вредност Извор 
финансирања 

Лаптоп Ацер Ком. 1 49.200,00 Донација  
НИС „Заједници 
заједно 2020“ 

     
  Укупно: 49.200,00  

 

Од Министарства просвете, науке и технолошког развоја ОШ „Милош Црњански“ Српски Итебеј 
додељени су кодови за дигиталне уџбенике  за школску 2021/2022 годину у укупној вредности од 
618.258,31 динара и бесплатни уџбеници за школску 2021/2022 годину у укупној вредности од  901.304,13 
динара. 

У извештајном периоду извршена је набавка књига за потребе школске библиотеке у укупном износу од 
22.500  динара из буџета РС. 

Током 2021. године набављен је ситан инвентар у укупном износу од 160.550,20 динара и то за потребе 
матичне школе  118.511,00 динара, ИО Међа 28.839,20 динара, ИО Хетин 13.200,00 динара  из средстава 
буџета општине. 

 
Амортизација, односно отпис вредности нефинансијске имовине, извршена је у складу са важећим 
прописима и према прописаним стопама амортизације у укупном износу од 1,511.641,26  динара, која је 
књижена на терет капитала, односно: 
 

• Исправка вредности грађевинских објеката                 529.890,27 дин. 
• Исправка вредности саобраћајне опреме                          6.334,47 дин. 
• Исправка вредности опреме  за образовање                 890.146,07 дин. 



 
• Исправка вредности моторне опреме                              31.436,90 дин. 
• Исправка вредности књижевна дела                                53.833,55 дин. 

 
Ситан инвентар чија је набавка извршена током извештајног периода, добијени кодови за дигиталне 
уџбенике и бесплатни уџбеници отписани су у висини од 100% набавне вредности и исто тако отписана 
вредност је књижена на терет капитала. 
 
На основу извештаја о попису имовине, потраживања и обавеза са стањем на дан 31.12.2021. године 
извршен је расход опреме у укупном износу од: 

• набавна вредност 184.843,10 динара 
• отписана вредност 184.843,10 динара 

и исти је на предлог комисије књижен на терет капитала. 
 
На основу извештаја о попису имовине, потраживања и обавеза са стањем на дан 31.12.2021. године 
извршен је расход ситног инвентара у укупном износу од 63.121,20 и исти је на предлог комисије 
књижен на терет капитала.  
 
На основу извештаја о попису имовине, потраживања и обавеза са стањем на дан 31.12.2021. године 
извршен је расход залиха бесплатних уџбеника за 2020/2021 у износу од 884.860,22 динара и кодова за 
дигиталне уџбенике за 2020/2021  у укупном износу од 83.242,28 динара  и на предлог комисије књижено 
је на терет капитала.  
 
Након извршених књижења, као и на основу Извештаја о извршеном попису имовине, потраживања и 
обавеза на дан 31.12.2021. године, сачињеног од стране комисије за попис, у пословним књигама школе 
утврђена је укупна вредност активе, односно пасиве на дан 31.12.2021. године у износу од 31.099.903,98     
динара. 
  
  

Бранислава Димитров, 

дипломирани економиста за финансијско рачуноводствене послове 


