
 
 

 

Образложење одступања између одобрених средстава и извршења 

 

Основна школа ''Свети владика Николај у Брадарцу је у току 2022.године имала значајније 

одступање између планираних  и реализованих средстава из Буџета Републике на следећим 

контима: 4111 Плате и додаци запослених у износу од 1.141,41 динара; 4121 Допринос за ПИО у 

износу од 214.559,13 динара; 4122 допринос за здравство у износу од 820 динара и 4143 

Отпремнина у износу од 11.660,25 динара. 

Основна школа ''Свети владика Николај у Брадарцу је у току 2022.године имала значајније 

одступање између планираних  и реализованих средстава из буџета локалне 

самоуправе.Планирана  су средства у укупном износу од 17.574.430 динара а реализована у износу 

од 17.035.769,19 динара. Одступање се јавља код  следећих конта ( наведена су одступања већа од 

500 динара) : 4144 Помоћ радницима у износу од 2.286,89 динара; 4151 Накнаде трошкова за 

запослене у износу од 56.003,32 динара; 4211 Трошкови платног промета у износу од 34.893,35 

динара; 4212 Енергетске услуге у износу од 233.169,77 динара; 4213 Комуналне услуге у износу од 

69.572,93 динара; 4214 Услуге комуникација у износу од 27.721,15 динара; 4215 Трошкови 

осигурања у износу од 8.075,43 динара; 4221 Трошкови службених путовања у износу од 8.060,36 

динара; 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада у износу од 9.766,47 динара; 4233 Услуге 

образовања и усавршавања запослених у износу од 22.128,00 динарс; 4234 Услуге информисања у 

износу од 8.376,02 динара;4235 Стручне услуге у износу од 10.003,64 динара;4239 Остале опште 

услуге у износу од 1.200 динара; 4243 Медицинске услуге у износу од 26.100 динара;4251 Текуће 

поправке и одржавање зграда и објеката у износу од 6.607,73 динара;4252 Текуће поправке и 

одржавање опреме у износу од 1.197,82 динара; 4263 Матер.за образовање и усавр.запослених у 

износу од 4.090 динара; 4264 Материјал за саобраћај 589,62 динара; 4267 Медицински и 

лабораторијски материјал у износу од 2.080 динара;4268 Материјал за одржав.хигијене у износу од 

652,49 динара;4822 Обавезне таксе у износу од 3.872 динара; и 5113 КО зграда и објеката од 1.135 

динара . 

Школа је сва одобрена средства користила наменски. 

Основна школа ''Свети владика Николај у Брадарцу је у току 2022.године имала значајније 

одступање између планираних  и реализованих средстава из извора финансирања 16-Родитељски 

динар за ваннаставне активности код следећих конта: 4211 Трошкови платног промета у износу од 

100.087,28 динара; 4239 Остале опште услуге у износу од 3.266.807,60 динара; 4251 Текуће 

поправке и одржавање зграда и објеката у износу од 50.000 динара; 4261 Административни 

материјал у износу од 30.000 динара, 4264 Материјал за саобраћај у износу од 113.510,44 динара; 

4266 Материјал за образовање у износу од 30.000 динара; 4268 Материјал за домаћинство и 

угоститељство у износу од 30.766,96 динара и 5151 Књиге у библиотеци у износу од 7.000 динара.  

Основна школа ''Свети владика Николај у Брадарцу је у току 2022.године имала значајније 

одступање између планираних  и реализованих средстава из извора финансирања 04-Сопствени 

приходи код следећих конта: 4211 Трошкови платног промета у износу од 2.593,32 динара; 4214 

Услуге комуникација у износу од 6.116,40 динара; 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката у износу од 17.778 динара; 4252 текуће поправке и одржавање опреме у износу од 19.930 

динара; 4268 Материјал за домаћинство у износу од 2.726,72 динара. 

Основна школа ''Свети владика Николај у Брадарцу је у току 2022.године имала значајније 

одступање између планираних  и реализованих средстава из извора финансирања 08-Донације код 



 
следећих конта: 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство у износу од 10.550 динара ; 4264 

Материјал за саобраћај у износу од 954,03 динара и конта 4268 Материјал за домаћинство у износу 

од 816,47 динара. 

Основна школа ''Свети владика Николај'' у Брадарцу у току 2022.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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