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Број: 03-СЛ 

Датум: 22.јануара 2019.godine 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС 

 

        Комисија у саставу:  Слађана Ранковић, председник 

                                            Лепосава Гашић, члан (сутурен) 

                                            Дарко Мандић, члан (сутурен) 

                                            Радмила Милић, члан (сутурен) 

                                            Маријана Тешовић, члан (приземље) 

                                            Слађана Ранковић, члан (приземље) 

                                            Љубица Маринковић, члан (приземље) 

Далибор Стајић, члан (I спрат) 

                                            Никола Кривић, члан (I спрат) 

                                            Невена Косановић, члан (I спрат) 

                                            Данка Џепина, члан (II спрат) 

                                            Ивона Винокић, члан (II спрат) 

                                            Немања Велимировић, члан (II спрат) 

 

 

Комисија је извршила попис зграде, основних средстава и благајне на дан 

31.12.2018. год. и констатовала следеће: 

 

1. Школа ради у једној згради у улици Берислава Берића 2. 

- набавна вредност објекта је 134.121.965,35 динара 

- исправка вредности објекта је 24.261.759,38 динара  

- садашња вредност објекта је 109.860.205,97 динара 

 

2. Попис основних средстава извршен је у периоду од 21.12.2018. до 28.12.2018. 

године.` 

 

 У школи не постоји опрема која је у потпуности дотрајала или  уништена као и да 

нема своју употребну вредност те је с тога и нема у предлогу за расходовање. 

                 - набавна вредност опреме је 52.188.684,92 динара 

                 - исправка вредности опреме је 34.360.491,53 динара 

                 - садашња вредност опреме је 17.828.193,39 динара  
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3. Попис новчаних средстава на дан 31.12.2018. год.: 

 

-  рачун буџета              =       2.415,06  динара 

-  рачун родитељских уплата    =  918.967,93  динара 

-  рачун сопствених прихода      =   17.923,26  динара 

-  рачун боловања                        =          32,20   динара 

-  рачун донац. (Универексп.)   =     18.671,72  динара 

-  рачун девизни (Еразмус+)      =     11.380,92 еур  (1.361.632,57 дин.) 

-  рачун динарски (Еразмус+)   =      50.976,38 динара 

 

На дан 31.12.2018. год. у благајни је било 0,00 динара. 

 

 

4. Попис обавеза извршен у финансијском књиговодству обухвата следеће 

ставке: 

 

-  Обавезе за нето плате и додатке       =             0,02 динара 

-  Обавезе по основу пореза на накнаде у натури =             0,02 динара 

-  Теленор доо Београд                                =      2.778,31 динара 

-  ЈП ,,Информатика“ Нови Сад                              =      2.799,23 динара 

-  ЈКП ,,Новосадска топлана“ Нови Сад               =   752.120,83 динара 

-  ЈКП ,,Чистоћа“ Нови Сад                                     =     77.748,00 динара 

- ЈКП ,,Водовод и канализација“ Нови Сад         =   196.674,49 динара 

-  „Телеком Србија“ ад Београд                  =       2.780,54 динара 

-  „Ла Фантана“ доо  Београд                  =     10.292,86 динара 

- „Којчић“ доо Нови Сад        =         0,56 динара 

-  ,,Комерцсервис продукт цо“ Нови Сад            =      32.288,00 динара 

- „Био Спин“ доо Нови Сад       =     50.000,00 динара 

-  СББ доо Београд                                    =       5.481,00 динара 

- ЈП ЕПС Београд                                   =   159.002,41 динара 

- Зорић доо Темерин         =         891,00 динара 

 

                                                          УКУПНО: =       1.292.857,27 динара 

 

5. Попис потраживања извршен у финансијском књиговодству обухвата 

следеће ставке: 

 

-  „НС ТИМ“ Одбојкашки клуб Нови Сад         =       33.200,00 динара 

-  ЈГСП Нови Сад               =                0,03 динара 

- ,,Енмон“ доо Београд                                            =             0,02 динара 

-   Славија Хотели доо Нови Сад    =               77,50 динара 

 

                                                          УКУПНО:      =        33.277,55 динара 

      

6. Школа је од Градске управе за образовање у току 2018. год. на конту 4251 – 

Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, добила следећа средства: 

- за столарске радове (хобловање и лакирање паркета у сали за физичко)  

(конто 4251120) у износу од 596. 832,00 динара 

- за радове на водоводу и канализацији (конто 4251150) у износу од 

66.283,20 динара 

- за електричне инсталације (конто 4251170) у износу од 36.456,60 динара 
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                                                          УКУПНО:      =       699.571,80 динара 

     

7. У току 2018. год. Школа од Градске управе за образовање на класи 5 – 

Издаци за нефинансијску имовину, добила следећа средства: 

- за опрему за домаћинство (професионална: замрзивач, електрични 

шпорет и машину за прање судова) (конто 5122510) у износу од 

1.075.872,00 динара 

- за опрему за угоститељство (машину за сечење хлеба као и машину за 

сечење меса и месних прерађевина, тањире, чаше, шерпе и лонце, 

кутлаче, … ) (конто 5122520) у износу од 447.600,00 динара 

        

                                                                  УКУПНО:      =     1.523.472,00 динара 

 

8. Такође, средствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја у 

износу од 39.857,39 динара набављене су књиге за потребе школске 

библиотеке као и наставна средства по ИОП-у и школски часописи, а 

средствима градске Управе за образовање Прварице намењене ученицима 

првог разреда у износу од 81.840,00 динара. 

 

9. На основу одлука Савета родитеља и школског Одбора, а у циљу 

побољшања образовних, хигијенских, естеских и безбедносних услова рада у 

Школи као и квалитета исхране, на позицијама 4 и 5, између осталог, 

утрошена су и следећа средства: 

- на позицији 425111 – зидарски радови, утрошено је 135.500,00 динара 

- на позицији 425112 – столарски радови, утрошено је 396.400,00 динара 

- на позицији 425113 – молерски радови, утрошено је 258.870,00 динара 

- на позицији 425115 – радови на водоводу и канализацији утрошено је 

379.500,00 динара 

- на позицији 425117 – електричне инсталације, утрошено је 139.750,00 

динара 

- на позицији 425119 – остале услуге и материјали  за текуће поправке и 

одржавање зграде, утрошено је 181.500,00 динара 

- на позицији 426621 – материјал за културу, утрошено је 107.966,31 динара 

- на позицији 426829 – остали материјал за угоститељство, утрошено је 

199.003,99 динара 

- на позицији 426911 – потрошни материјал, утрошено је 91.317,01 динара 

- на позицији 512212 – уградна опрема, набављена је пумпа за воду у 

вредности од 128.150,53 динара  

- на позицији 515121 – књиге у библиотеци, набављено је, за потребе 

библиотеке, књиге у укупној вредности од 22.216,80 динара 

 

                                                 УКУПНО:      =       2.040.174,64 динара 

 

 

Наведени радови у износу од 2.040.174,64  динара финансирани су властитим 

средствима Школе, спонзора и донатора и вишком средстава родитељског динара. 

 

                                                                                                               Председник комисије  

                                                                                                                    Слађана Ранковић 

 


