
    ОШ ,,Свети владика Николај''   
ПИБ:102027748                                                 Брадарац                    адреса:Светосавска ББ   
МБ:07161581                                                                                                               12206 Брадарац 
тел/факс:012/261-231                                                                                               Еmail: stigskola@gmail.com 

 

Образложење одступања између одобрених средстава и извршења 

 

Основна школа ''Свети владика Николај у Брадарцу је у току 2020.године 

имала значајније одступање између планираних  и реализованих средстава 

из буџета локалне самоуправе.Планирана  су средства у укупном износу од 

13.350.875 динара а реализована у износу од 11.549.502,93 динара. 

Одступање се јављазбог увођења ванредног стања услед ширења пандемије 

вируса COVID-19, и преласка на он-лајн наставу. Одступање се јавља код  

следећих конта ( наведена су одступања већа од 1.000 динара) : 4131 

Накнаде у натури у износу од 199.300,77 динара; 4151 Накнаде трошкова за 

запослене у износу од 453.926,30 динара; 4161 Награде запосленима у 

износу од 130.598,74 динара; 4211 Трошкови платног промета у износу од 

90.537,90 динара; 4212 Енергетске услуге у износу од 499.641,36 динара; 

4213 Комуналне услуге у износу од 196.100 динара; Услуге комуникација у 

износу од 35.618,78 динара; Трошкови осигурања у износу од 22.172,44 

динара; 4221 Трошкови службених путовања у износу од 51.546,52 динара; 

4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада у износу од 3.145,63 

динара; 4232 Компјутерске услуге у износу од 700,00 динара; 4234 Услуге 

информисања у износу од 9.896,40 динара; 4243 Медицинске услуге у износу 

од 48.180 динара; 4249 Остале специјализоване услуге у износу од 20.834,60 

динара; 4263 Матер.за образовање и усавр.запослених у износу од 7.900 

динара; 4264 Материјал за саобраћај 5.981,14 динара; 4266 Материјал за 

образовање, културу и спорт у износу од 1.256,31 динара;4268 Материјал за 

одржав.хигијене у износу од 1.303,53 динара; 4269 Материјал за посебне 

намене у износу од 600 динара; Обавезне таксе у износу од 19.128 динара и 

5122 Административна опрема у износу од 2.641 динара. 

Школа је сва одобрена средства користила наменски. 
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Основна школа ''Свети владика Николај'' у Брадарцу у току 2020.године  није 

имала одступања у извршењу у односу на одобрена средества, односно, није 

имала веће извршење у односу на одобрена средства. 

 

• Напомена: Извештај је рађен у динарима 

 

 

Лице одговорно за  

састављање извештаја             Наредбодавац  
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