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ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ 
У НОВОМ ПАЗАРУ ЗА 2021 ГОДИНУ 

 
 
 
   
 
 
 
Доношењем Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС број 9/02 и 87/02) и 
Уредбе о буџетском рачуноводству (“Службени гласник РС број 125/03), који је Влада РС 
донела крајем 2003 године, уређена су и дефинисана одређена питања из области 
буџетског рачуноводства као што су: 

 
- Основ за вођење буџетског рачуноводства, 
- Услови и начин вођења пословних књига, 
- Састављање и објављивање финансијских извештаја, и друго. 

 
 
Најзначијнија новина прописана Уредбом, односи се на обавезу корисника 

буџетских средстава да приликом састављања годишњих финансијских извештаја 
примењује готовинску основу у складу са Међународним рачуноводственим 
стандардима за јавни сектор. 

Према одредбама члана 5 Уредбе, готовинска основа, као основ за вођење 
буџетског рачуноводства дефинисана је као начело рачуноводственог обухватања 
прихода и расхода у тренутку наплате, односно плаћања. Основ за мерење резултата и 
процењивања позиција у финансијским извештајима, сачињеним на готовинској основи 
је салдо готовинских средстава и еквивалената. 
 Након утврђивања остварених текућих прихода и извршених текућих расхода, а 
према одредбама члана 13 Правилника о контном плану, на крају обрачунског периода, 
са стањем на дан 31.12.2021.године, утврђује се резултат пословања као разлика 
измедју прихода књижених на субаналитичким контима класе 7 Текући приходи и класе 
8 Примања од продаје нефинансијске имовине, у односу на расходе књижене на 
одговарајућим субаналитичким контима класе 4 Текући расходи и издаци на контима 
класе 5 Издаци за нефинансијску имовину. Овако утврђен вишак прихода и примања 
буџетски суфицит преставља коначни резултат пословања и ове године износи 
184.999,30 динара.  
 Техничка школа у Новом Пазару  као индиректни буџетски корисник у 2021 
години водила је  пословне евиденције у складу са прописима о буџетском 
рачуноводству и  завршила је са следећим  пословним резултатом: 
 
 



 
 
Укупан остварени приход    класа 7          167.267.590,37 
Укупани трошкови                класа 4           163.449.269,65 
Разлика између    класе 7 и класе 4              3.818.320,72 
Приход од продаје               класа 8                  
Набавка из текућих прихода класа 5            3.633.321,42 
Укупан  суфицит                                                     184.999,30 
 
 
 

 ОПИС КОНТА РАСХОД     ПРИХОД 

732151 Текуће донације у корист општина  4.130,00 

742371 Приходи индиректних корисника  7.168.580,00 

742378 Родитељски динар  1.704.297,61 

745128 Остали приходи буџета републике  87.139,66 

791111 Приход из буџета  158.303.443,10 

 УКУПНО:  167.267.590,37 

    

411111 Плата по основу цене рада  94.171.145,95  

411112 Прековремени рад   2.113.188,76  

411113 Рад празником 3.718.419,24  

411115 Додатак за минули рад 5.590.111,74  

411117 Боловање до 30 дана 3.184.909,57  

411118 Плацено одсуство 14.888.141,09  

411119 Разредни старешинство 3.020.360,69  

411131 Плате привремено запослених 78.615,45  

411151 Накнада штете за неиск.год.одмор 79.177,17  

412111 ПИО на терет послодавца 14.585.125,77  

412211 Здравство на тарет послодавца 6.531.599,36  

414311 Отпремнина прлиликом одласка у 
пензију 

1.240.735,71  

414411 Помоц у медицинском лечењу 
запосленог 

370.593,00  

415112 Накнада за превоз са полса и на 
посао 

945.577,65  

416111 Јубиларне и остале награде 753.737,00  

421111 Трошкови платног промета 385.929,28  

421211 Услуге ел.енергије 2.218.897,95  

421311 Услуге водовода и канализације 360.332,00  

421324 Одвоз отпада 484.901,00  

421411 ПТТ 348.118,18  

421412 Интернет 7.680,00  

421422 Услуге доставе поште 12.315,00  

421511 Осигурање имовине 34.364,74  

421512 Осигурање возила 64.063,00  



422111 Трошкови дневница 104.333,00  

422121 Трошкови превоза 14.002,00  

422191 Превоз у јавном саобраћају 1.060,00  

422199 Остали трошкови сл.путовања 14.472,00  

423211 Услуге израде софтвера 14.400,00  

423291 Остале компјутерске услуге 17.832,00  

423321 Котизација за семинаре 85.964,00  

423399 Чланарине 42.240,00  

423599 Остале услуге 19.700,00  

423621 Угоститељске услуге 16.530,00  

423711 Репрезентација 374.042,00  

423712 Поклони 23.674,00  

423911 Остали трошкови 111.604,50  

424211 Услуге образовања 3.526.957,72  

424911 Остале специјализоване услуге 2.400,00  

425115 Радови на вод.и канализацији 28.628,78  

425116 Централно грејање 53.560,00  

425117 Електрицне инсталације 254.990,00  

425119 Остале услуге и мат.за одр.зграда 294.809,23  

425191 Текуће поправке остали објекти 17.207,48  

425211 Ауто школа механичке оправке 334.222,76  

425222 Рачунарска опрема 65.304,50  

425227 Уградна опрема 58.000,00  

425261 Текуће поправке и одржавање 
опреме 

1.177.026,84  

425281 Текуће поправке и одр.опр.за јавну 
безбед 

96.450,00  

426111 Канцеларијски материјал 45.179,20  

426121 Остали издаци 7.152,00  

426311 Стручна литература 69.684,00  

426411 Гориво за обуку ученика  719.173,95  

426611 Материјал за образовање 369.399,08  

426791 Медицински материјал 17.000,00  

426811 Производи за чишћење 50.827,33  

426911 Материјал за посебне намене 164.823,00  

426913 Алати и инвентар /  

472713 Награде уценицима /  

482211 Републичке таксе 43.774,00  

482251 Репувличке казне и пенали 14.807,48  

483111 Новчане казне и пенали по 
рес.судова 

 
 

 УКУПНО: 163.449.269,65  

    

511323 Капитално одрзавање објеката 234.000,00  

512611 Опрема за образовање 3.367.273,42  

515121 Књиге у библиотеци 32.048,00  



 УКУПНО: 3.633.321,42  

  
УКУПАН СУФИЦИТ: 

 

 
184.999,30 

 

 
 
 

  
            
  
 
 
 
Школа приходе остварује на више начина : 
 
 

 
1. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ обезбеђује и исплаћује зараде 

запосленима, отпремнине и ученичке стипендије.  
 
  
            2. ОПШТИНСКА УПРАВА ГРАДА Новог Пазара из буџета локалне самоуправе 
финансира и исплаћује  материјалне трошкове по поднетим захтевима  а чија је висина 
планирана у буџету финансијским планом на основу Правилника о цени услуга средњих 
школа “Службени гласник РС” број 35/1993 

Ове године школи је локална самоуправа по поднетим захтевима реализовала 
9.180.528,55 динара. Увођењем система плаћања рачуна буџетских корисника-ЦРФ сви 
поднети рачуни се уредно плаћају. Локална самоуправа је у 2021 години за потребе 
саобраћајне струке купила школи ново теретно возило, чиме је знатно унапређена обука 
ученика. Такође, локална самоуправа је за опремање машинског кабинета, набавила 10 
рачунара са пратећом опремом. 

 
   

 
3.СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ  Школа образује ученике кроз три подручја рада: 

Машинство, електротехника и саобраћај и у сва три образовна профила школа има и 
ванредне полазнике. У подручју рада саобраћај школују се и полазници за образовни 
профил возач инструктор специјалиста. Приходи и расходи за сопствене приходе 
приказани су у табели по месту настанка.    
 
 

                      ПРИХОД                      РАСХОД 

ВАНРЕДНИ 7.168.580,00 3.526.957.72 

РАДИОНИЦА 
 

1.037.306,18 

УКУПНО: 7.168.580,00  

 
     



 Школа је у 2021 години уложила значајна средства у куповину средстава за 
образовање  и то: 
1)  1.278.003,42 динара-основна средства(рачунари,телевозори и др.) 
2)       32.048,00  динара –књиге 
3)     131.690,00 динара – опрема 
4)       20.980,00 динара –намештај 
5)  1.256.443,41 –динара-одржавање школе и опреме 
 Школа је такодје у току године стално обнављала поломљени школски инвентар и 
столице у својим ученичким радионицама.  
 
 Школа је у року извршила попис имовине, основних средстава, ситног инвентара, 
материјала и других потраживања на основу одлуке Школског одбора о вршење пописа 
имовине обавеза и потраживања и решења директора о формирању пописних комисија 
. Кроз своје извештаје пописне комисије су предложиле расходовање неких основних 
средстава и ситног инвентара који је отписан и неупотребљив.  
 
 
 
 
Нови Пазар 
22.02.2022. 
                                                                                              Шеф рачуноводства 
                                                                                                   Муртезић Енес   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


