
Основна школа'' Коста Стаменковић'' 

Норвежанска 36 

 Деловодни број:150 

Датум:19.02.2018. 

 

И З В Е Ш Т А Ј  
 

О РЕЗЛТАТУ ПОСЛОВАЊА 

ЗА 2018  ГОДИНУ 

 

 У периоду од  01.01.2018. до 31.12.2018 , у ОШ'' Коста Стаменковић'' утврђено је 

да су текући приходи и  примања остварени и исказани на одговарајућим контима класе 

700000-Текући приходи и текућа примања остварена и исказана на контима класе 

800000- Примања од продаје нефинасијске имовине, у следећим износима: 

  
 733100- Текући трансфери од других нивоа власти     8.079.639,02 

                  

 742300- Споредне продаје добара и услуга које врше  

   државне нетржишне јединице                                               3.535.155,00 

 744100- Текући добровољни трансфери од физ.   

      и правних лица                                                                          325.000,00 

 

 771100- Меморандумске ставке за рефундацију расхода                     . 790.253,90 

  

 772100- Меморандумске ставке за рефундацију расхода   

                           из претходне године                   87.575,29 

  

 791100-Приходи из буџета                   49.463.631,57 

 

 811100-Примања од продаје непокретности                      76.674,00 

   Свега остварени текући приходи:                62.357.928,78 

 

 Такође су у истом периоду остварени следећи расходи, исказани на 

одговарајућим контима у оквиру класе 400000-Текући расходи, и текући издаци, 

исказани на контима класе 500000-Издаци за нефинасијску имовину , у следећим 

износима: 

 
 411100- Плате, додаци и накнаде стално запослених     41.532.417,10 

 412100- Допринос за ПИО                                                                       5.079.207,67 

 412200- Допринос за здравствено осигурање                                        2.179.826,58 

 412300- Допринос за незапосленост                                                           317.450,53 

 

 413100-Накнаде у натури                                                                            130.195,00 

 

 414100- Исплата накнада за време одсус. с посла   

на терет фондова                                                                        744.553,49 

             414 400- Отпремнине и помоћи                                                                   223700,75 

 415100- Накнаде за запослене                                                                     759.475,95 

 416100- Накнаде запосленима и ост.посебни расходи                             299.109,76 

 

 421100- Трошкови платног промета и банк.услуга                                      17.262,15 

 421200- Енергетске услуге                                                                         5.322.810,26 

 421300- Комуналне услуге             880.653,03 

 421400- Услуге комуникација                                                                         42.583,70 

 421500- Трошкови осигурања             115.016,08 

 



 

 

 422100- Трошкови службених путовања у земљи                                      617.762,70 

 422300- Трошкови путовања у оквиру радног времена                       0,00 

 422400- Трошкови путовања ученика                        0,00 

 

              423300-Услуге образовања и усавршавања запослених                                  3.000,00 

 423400- Услуге информисања -огласи            0,00 

 423500- Стручне услуге                    6.442,80 

 423600- Услуге за домаћинство и угоститиљство               22.000,00 

 423700- Репрезентација                  17.888,85 

              423900- Остале опште услуге                                                                         228.263,00 

 

 

 424900-Остале специјализованје усуге                                                         2.060.951,60 

 

  

 425100- Текуће поправке и одржавања зграда и објеката                             383.233,00 

 425200- Текуће поправке и одржавање  опреме                                              107.543,00 

 

 

 426100- Административни материјал                                                         32.981,00 

 426300- Материјал за образовање и усавршавање запослених                  1.200,00 

 426600- Материјали за образовање,културу и спорт                                  66.927,00 

 426800- Материјали за одрж. хигијене и угоститељство                                  59.370,72 

 426900- Материјали за посебне намене                                                                    0,00 

 

 

 482100- Остали  порези                                                                                     47.839,79 

 482200- Обавезне таксе         14.285,00 

 483100- Новчане казне и пенали по решењу судова                                      378.330,04 

 

              485100-Накнада штете за повреде или штешту нанету од.држ,орг.   0,00 

 

 512600-Опремаза образовање , културу и спорт                  0,00 

 513100- Остале некретнине и опрем.         .35.698,00 

 

 

    Свега остварени текући расходи:  61.763.613,07 

 

 

 ФИНАСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ:  Укупни приходи                        62.357.928,78 

         Укупни расходи             61.763.613,07 

    Резултат  пословања- за 2018 -Суфицит                594.315,71 

Вишак прихода из ранијих година              365,89 

 

 Резултат пословања  школе је позитиван и  у износу је од   594.315,71  динара.  

Средства се налазе на текућим - рачунима  школе. Највећи део средстава (који се 

налази на т.р.родитељска средства ) наменски је и одређен за покриће трошкова  

нерелаизованих ескурзија по разредима , дневница,трошковa банкарских услуга и сл. , а 

што се тиче износа на осталим текућим  рачунима њихова намена коришћења није 

унапред одређена, тако да ће бити употребљена према потреби. 

 
         Руково. рач.- фин. послова 

         _________________ 

         Жаклина Стојановић 


