
                           ИЗВЕШТАЈ ПО ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2020 ЗА ОШ АЦА АЛЕКСИЋ 

 Основна школа Аца Алексић је установа чија је делатност основно образовање.Њен  оснивач је 

Локална Самоуправа . Извори финансирања установе су Министарство науке и технолошког 

развоја и  Локална Самоуправа. Поред ових извора школа остварује приходе које се евиндетирају у 

на рачуну родитељског динара и остали приходи из сопствене активности корисника(приходи по 

полиси, приходи од донација, приходи од продаје покретних и непокретних ствари, приходи 

мешовити и неодређени,  боловања  преко 30 дана и приходи од пројеката). 

Школа  је по завршном рачуну за 2020 годину остварила  суфицит   у износу од  464.508,31 динара.  

Укупан приход је     161.283.903,63 динара. 

 Укупни расходи су  160.819.395,32  динара.  

               

1. Приказ финансијског резултата 2020.г. 
 

Р.бр.      НАЗНАКА   И з н о с и у 

динарима 

01 Укупни приходи – класа 7 161.283.903,63 

02 Укупни приходи – класа 8 0,00 

03 Укупни приходи – класа 9 0,000 

04 Пренета неутрошена средства –класа 3 405.165,18 

05 Укупни расходи – класа 4 158.459.431,32 

06 Укупни расходи – класа 5 2.359.964,00 

07 Разлика  прихода над расходима 464.508,31 

 

Учешће буџетских прихода Министарства за науку и технолошки развој   је  129.924.472,28 динара. 

Приходи од Локалне Самоуправе 23.095.360,59 динара. 

Приходи од пројеката Министраство правосуђа по основу опортунитеа  износу од 1.151.600,00 динара. 

Приходи по основу   додатних активности предвиђених годишњим програмом рада школе  су  у 2020  

години износили  6.039.359,10 динара. 

Приходи по основу  боловања преко 30 дана износили су 881.111,66 динара. 



     Од неизмирених обавеза стоје  обавезе по основу превоза радника за један   месеца 2020 године  

(децембар) које  износе око     188.307,78   динара, и превоз деце пешака 67.358,04 динара. 

Обавезе према добављачима износе 3.319.791,77   динара. Око 65% ових обавеза се односи на 

обавезе по основу енергената (дрва,угаљ,струја),  20 %  односи се на дуг према Југопревозу где је 

остало још  1 рата репрограма  да се овај дуг измири у целости само око 15  % ових обавеза се 

односи на остале добављаче. 

Обавезе са рачуна родитељског динара се измирују одмах. Обвезе према агенцијама а сладу са 

пописаним уговором  према приливу уплата  и динамиком како је предвиђено уговорима  унапред 

смо уплатили у 2019 и 2020 години 2.590.095,00 динара. 

Обавзе по соснову накнада зарада и зарада  износе  11.025.754,04  динара иодносе на обавезе по 

основу боловања за октобар, новембар и децебар преко 30 дана као и обавезе по  основу зараде 

за месец децембар 2020.  

Основна средства су исказана према књиговоственој вредности. 

Стање непокретне имовине на дан 31.12.2020. је следеће: 

Земљиште......................................................     9.332.464,00    динара 

Објекти за потребе образовања ........ ...         40.113.195,33   динара 

Стамбени објекти..............................................1.513.259,16     динара 

Остали    објекти................................................  2.535.951,94   динара 

Опрема за потребе образовања......................  9.688.919,44    динара 

Опрема  остала видео надзор...............................85.560,00   динара 

Стање на текућем рачуну родитељског динара  869.673,19 динара 

Ово су средстава неутрошена 

 ђачке кухиње..... 863.673,19 динара 

 донације Дунав осигурање : 6.000,00 динара. 

Ванбилансно је исказана процена легализованих обкјеката од стране општинске управе и она 

износи  385.761.570,45 динара. 

Детаљан финансијски резултат приходи и расходи  исказан је  у табелама у прилогу. 

У, Александровцу                                                                                                      Шеф рачуноводства 

27.04.2021                                                                                                                     Крцић Милијана 


