ИЗВЕШТАЈ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2021 ГОДИНУ

У поступку припреме, састављања и подношења финансијских
извештаја индиректних корисника буџетских средстава примењују се бројни
прописи.

Прописи који регулишу ову област су
1.Закон о буџетском систему
2.Закон о јавним приходимаи и јавним расходима
3.Закон о буџету Републике Србије за 2021. годину
4.Закон о јавном дугу
5.Уредба о буџетском рачуноводству
6.Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за
буџетски систем
7.Правилник о начину припреме, састављању и подношењу финансијских
извештаја корисника буџетских средстава
8.Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са
стопама амортизације
9.Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на
рачун извршења буџета Републике Србије
10.Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других
рачуна консолидованог рачуна трезора Републике о начину извештавања о
инвестирању средстава корисника буџета .
11. Правилник о начину и роковима вршења пописа и усллађивања
књиговодственог стања са стварним стањем, као и низом
правилника,инструкција,одлука.
ИИ Календарски је одређен 28. фебруар као крајни рок за предају завршних
рачуна а они се подносе код Управе за јавна плаћања.
ИИИ Садржај завршног рачуна
Садрзај завршног рачуна регулисан је Правилником о финансијским
извештајима Наиме завршни рачун садржи
1.биланс стања -образац 1
2.биланс прихода и расхода –образац 2
3.извештај о капиталним издацима и примањима-образац 3
4.извештај о новчаним токовима-образац 4
5.извештај о извршењу буџета,сачињен тако да приказује разлику између
одобрених средстава и извршених –образац 5

Поред наведених , финансијски извештај садржи и извештаје који се састоје у
писаној форми , а за које се не прописују обрасци и то
6.образложење одступања између одобрених средстава и извршења
7.извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном
тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова
8.извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве
9.извештај о гаранцијама датим у току фискалне године
10.извештај о реализацији укупних средстава буџета по корисницима
,програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и
изворима на нивоу буџета Републике Србије
.
Одредбама члана 5. Уредбе о буџетском рачуноводству уређена је готовинска
основа за вођење буџетског рачуноводства.
>>>>>>>>
11. Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем, као и низом
правилника,инструкција,одлука.
ИИ Календарски је одређен 28. фебруар као крајни рок за предају завршних
рачуна а они се подносе код Управе за јавна плаћања.
У 2021. години наша школа је остварила текуће приходе у вред. 229.118.275,88
дин
у следећој структури
Приходи од буџета –Републике Србије
дин
-за плате запослених у Првој техничкој школи
дин
-за плате расељених лица
дин
-за уговоре о раду
дин
-отпремнина за одлазак у пензију
дин
-за штампање публикације
дин
-за штету за неискоришћен год.одмор
дин
-накнада за ИОП
дин
-пројекат замена столарије
дин
Приходи за накнаде –боловање и породиље
дин

190.055.621,44
172.291.332,37
3.573.409,77
27.833,43
624.258,04
60.000,00
158.879,27
3.854.673,36
9.465.235,20
2.486.713,93

Приходи од опшине
дин
-трошкови превоза-маркице
дин
-помоћ у медицинском лечењу
дин
-трошкови превоза –новац
дин
-јубиларне награде
дин
-провизија
дин
-електрична енергија
дин
-централно грејање
дин
-услуге водовода
дин
-одвоз отпада
дин
-телефон
дин
-за мобилни телефон
дин
-за интернет
дин
-осигурање зграда
дин
-осигурање запослених
дин
-копирање
дин
-одржавање програма
дин
-израда планова
дин
-зидарски радови
дин
-столарске услуге
дин
-за радове на крову
дин
-молерске услуге
дин
-за водоводни материјал
дин
-радови на ел.инсталацијама
дин

31.192.308,31
613.200,00
372.829,34
3.278.678,58
2.519.162,97
258.000,00
1.656.286,82
15.218.154,00
94.562,61
1.593.130,00
100.409,26
9.117,85
7.686,00
103.752,74
82.490,22
77.788,40
25.000,00
285.600,00
295.750,00
847.343,36
146.820,00
349.443,16
478.391,04
49.903,96

-за текуће одржавање зграде
дин
-за одржавање намештаја
дин
-за тонере
-за одржавање опреме за образовање
дин
-набавка алата
дин
-материјал за посебне намене
дин
-за јавну безбедност
дин
-за канцел.материјал
дин
-за службену одећу
дин
-за стручну литературу
дин
-материјал за образовање
дин
-хемијска средства за чишћење
дин
-ученичке награде
дин
-смарт картице
дин
-пројектна документација
дин
-рачунарска опрема
дин
-за набавку камера и клима
дин
-опрема за образовање
дин
-набавку п.п апарата
дин

821.961,11
49.738,12
68.640,00 дин
25.800,00
31.999,00
8.400,00
589.999,20
67.657,10
45.768,00
24.400,00
249.569,52
119.979,60
114.246,00
6.600,00
60.000,00
299.810,35
75.000,00
19.944,00
49.296,00

Сопствени приходи
дин

1.875.206,50

-приходи од закупнине
дин
-за издавање дупликата диплома
дин
- ванредни испити
дин
-уплата школарине
дин

1.054.600,00
45.200,00
185.200,00
139. 350,00

-обуставе од телефона радника
дин
-за ЕЦДЛ профил
дин
-од продаје расходованог материјала
дин
- од продаје папира
дин
-повраћај средстава која су скинута принудним путем за иоп
дин
-уплата за стан –Тасев Слађана
дин
-повраћај више уплаћених средстава од добављача
дин

82.019,98
122.700,00
41.991,20
3.860,00
182.757,29
16.000,00
1.528,03

Добровољни трансфери од физичких и правних лица –донација
дин

409.892,50

Приходи по основу родитељског динара
1.703.079,00
дин
извештаји
278.700,00
дин
за фотографисање ученика
440.050,00
дин
за матурско вече
613.670,00
дин
повраћај од осигурања
63.034,20
дин
•
•
примања од продаје нефинансијске имовине у 2021 години износе
9.450,00 динара, тако да укупни новчани прилив за 2021 годину износи
229.127.725,88 динара.
•
.
У 2021 години наша школа је потрошила за текуће расходе 227.826.807,60
динара,
које сачињавају следећи расходи
-плате,додаци и накнаде запослених
дин
-социјални доприноси на терет послодавца
дин
-социјална давања запосленима
дин
-накнада у натури превоз-маркица
дин
-превоз на посао и са посла-новац
дин

150.838.291,91
25.662.458,81
3.483.801,32
613.200,00
3.278.678,02

-јубиларне награде
дин
-сталне трошкове
трошкови платног промета
дин
енергетске услуге
комуналне услуге
услуге комуникације
дин
трошкови осигурања
дин

2.519.162,97
19.607.053,97 дин
258.000,00

- трошкови путовања
-услуге по уговору
администативне услуге
дин
компјутерске услуге
дин
услуге образовања и усавршавања запослених и чланарине
дин
услуге информисања
дин
стручне услуге –адвокатске, вештачења
дин
угоститељске услуге –матурско вече, Дан школе, Свети Сава
дин
репрезентација и поклони
,
дин
опште услуге –фотографисање ђака,извештаји
дин

-специјализоване услуге
дин
такмичење ђака
дин
израда документације у области заштите на раду
дин
-текуће поправке и одржавање –услуге и материјал
дин
тек,поп. и одржавање зграда и објеката
дин

16.874.450,82 дин
1.687.692,61 дин
223.223,79
536.523,97
112.193,09 дин
2.309.748,33 дин
78.788,60
25.000,00
225.350,00
14.289,00
341.806,37
672.571,28
129.359,05
819.584,03

467.400,00
15.000,00
452.400,00

14.243.101,79
13.238.019,67

тек.попр. и одржав.опреме
дин
-материјал
дин
административни материјал
дин
материјал за усавршавање и образовање запослених
дин
материјал за саобраћај
дин
материјал за образовање,културу спорт
дин
материјал за одржавање хигијене и угоститељства
дин
остали материјал
дин
- ученичке награде
дин
- за смарт картице
дин
-за таксе
дин
-новчане казне и пенали по решењу судова
дин
Уједно смо имали издатке за набавку нефинансијске имовине
дин
- пројектна документација
дин
- рачунарска опрема
дин
- климе
дин
- камере
дин
- електронска опрема
дин
- опрема за образовање
дин
- опрема за јавну безбедност
дин
- књиге за библиотеку
дин

1.005.082,12
839.445,19
211.599,57
27.920,00
7.689,83
413.272,19
138.564,60
40.399,00
114.246,00
6.600,00
2.330,00
3.728.696,20
641.691,35
60.000,00
366.110,35
75.000,00
54.840,00
1,00
19.944,00
49.296,00
16.500,00

тако да текући приходи и примања од продаје неф. имовине износе
229.127.725,88 дин.
а текући расходи и издаци за нефинансијсу имовину
228..468.498,95 дин
тако да смо пословну годину завршили са суфицитом од
659.226,93 дин

вредност наше имовине износи
дин

62.839.387,45

грађевински објекти
дин

51.793.631,82

канцеларијска опрема
дин
рачунарска опрема
дин
елекронска опрема
дин
моторна опрема-косилица
дин
лабараторјска опрема
дин
опрема за образовање
дин
опрема за јавну безбедност
дин
грађевински објекти у припреми
дин књижевна и уметничка дела
968.441,75 дин
пројектна документација

495.855,90
2.020.113,87
204.757,33
8.700,00
4.850.731,18
749.613,97
86.882,25
1.565.659,38
95.000,00 дин

Новчана средства,,краткорочна потраживања и краткорочни пласмани
жиро рачуни
дин
готовина у благајни

2.215.391,29
9.157,11 дин

Потраживања
по основу закупа и друга потрживања
дин

820.613,86

обавезе према добављачима у земљи
дин

2.926.636,35

шеф
рачуноводства
Вугделић
Снежана

