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МАТ БР 08006989 
УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ПРИХОДА И ПРИМАЊА И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2021.Г. И 2020.Г. 
         2021                   2020 
          У хиљадам динара 
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
ПРИХОДИ 
733111 текући трансфери других нивоа власти Општина  21.122  16.034 
742378 споредне продаје добара и услуга –Ђачки динар  1.103  1.409 
742200 таксе и накнаде        20 
744111 добровољни трансфери физичких и правних лица      
771111 меморандумске ставке за рефундацију расхода  1.254  1.638 
791111 приходи из буџета      73.911    69.008 
ПРИМАЊА 
811122 примања од откупљених станова    34  34 
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 
РАСХОДИ 
411111 плате по основу цена рада    63.062   59.049 
412000 доприноси на терет послодавца   10.512   9.845 
413151 накнаде у натури-маркице за превоз   478   481 
414100 накнаде за одсуствовање са посла-боловања 1.254   1.638 
414310 отпремнине и помоћи     315    
414410 солидарна помоћ     274   694 
415112 путни трошкови –готовина    1.536   1.039 
416111 награде-јубиларне     1.082   991 
421111 платни промет      122   128 



421200 енергетске услуге     6.396   5.528 
421311 комуналне услуге     443   323 
421400 услуге комуникација     73   72 
421500 трошкови осигурања     363   292 
422000 трошкови такмичења ученика    92   45 
422100 трош.службених путовања у земљи   15   18 
423300 усавршавање запослених и учешће на сајму  30   169 
423200 компјутерске услуге     77   40 
423500 стручне услуге-адвоката    414   601 
423711 репрезентација-Дан школе    45    
423911 опште услуге-ужина, обезб. , ђач. Осигур, екскур. 2.073   1.988 
424311 медицинске услуге     8   6 
425110 текуће поправке и одржавање зграде  415   784 
425220 текуће поправке и одржавање опреме  290   452 
426111 канцеларијски материјал    151   105 
426000 стручна литература и мат. За образовње  211   172 
426811 мат за чишћење и хигијену    209   118 
426900 мат. За посебне намене    54   37 
482211 обавезне таксе     169   19 
483111 новчане казне и пенали по решењу суда  6.204   1.456 
511200 изградња зграда и објеката       213 
511300 капително одржавање з и го       489  
512200 административна опрема    592   946 
512300 опрема за образ.културу и спорт   222   282 
512500 медицинска опрема     65     
512900 опрема, моторна, немоторна и непокретна  10 
515121 нематеријална имовина-књиге за библиотеку 22   29 



Стављањем у однос укупних прихода и примања 97.424.628,06дин.,  са укупним расходима и 
издацима који износе 97.278.792,15дин, школа је остварила суфицит  у износу од 145.835,91 
дин, односно заокруживањем вредности на хиљаде динара школа је остварила добит од 
146дин, што се може видети у образцу бр. 2 , 4 и 5. 
Остваривањем суфицита у 2021. Годинини повећава се укупни суфицит из ранијих година , те је 
збирно на рачуну школе са свим подрачунима остало 581.053,76 дин. 
Укупна актива износи 106.229 у хиљадама динара, колико је и укупна пасива, односно износ 
средстава и извора средстава. 
Укупна активна временска разграничења, односно обрачунати неплаћени расходи износе 
6.795.969,30 дин и махом се односе на дуг из ранијег периода према фирми Врбас-гас, а у нади 
смо да ћемо у наредном периоду измирити сва дуговања. 
Услед новонастале ситуације са пандемијом ЦОВИД -19 , може се констатовати сагледавајући 
упоредне податке из 2020.г. и 2021.г да су неке врсте трошковазнатно смањене, као што су 
трошкови који се односе на такмичења ученика, екскурзије, ужине..... Трошкови боловања су 
знатно већи, а самим тим и тошкови солидарне помоћи запосленима.  И ако тешка година, 
постигнут је велики успех у радовима на капиталном одржавању, набављене нове паметне 
табле, административна опрема...и што је најважније започет је пројекат замене столарије, као 
и многи радови на реконструкције зграде школе. 
саставио       директор 
Наташа Сабадош      Славиша Лубурић 
 
У Врбасу, 
21.02.2022.г.         


