
ИЗВEШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ 

ПОСЛОВАЊУ ЗА 2014. годину 

 
Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије ( у даљем 

тексту: Школа) остварује средства за обављање делатности од оснивача Републике Србије – 

Министарства просвете и науке, а  у складу са Законом о високом образовању и сопственим 

приходима  (школарина, пружање услуга трећим лицима, поклон, донације, спонзорство и други 

извори стицања средстава).  

На основу информација о средствима и извршеним расходима и издацима из тих средстава 

могу се сагледати резултати пословања. 

Битна одредба Уредбе о буџетском рачуноводству односи се на обавезу корисника буџетских 

средстава, да приликом састављања Годишњих финансијских извештаја (завршног рачуна) 

примењују готовинску основу. 

Правилником о начину припреме, састављања и подношења завршних рачуна корисника 

буџетских средстава, поступак утврђивања финансијског резултата дефинише се у Закону  о 

буџетском систему. Буџетски суфицит, односно дефицит представња разлику између укупног износа 

текућих прихода (класа 70000)и примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8000) и укупног 

износа текућих расхода (класа 400000) и издатака за набавку нефинансијске имовине (класа 500000). 

Одредба, у вези евидентирања обрачуна амортизације, садржана је у Закону о буџету РС за 

2014. годину и прописано је да ће се обрачуната амортизација у укупном износу књижити на терет 

конта 310000- - Капитал. 

Овај извештај има за циљ да информише и укаже на податке који су од значаја за 

сагледавање пословних промена и оствареног финансијског резултата на крају године, а налази се у 

финасијском извештају  -Завршном рачуну. 

Сви пословни догађаји бележе се на основу књиговодствених докумената у пословне књиге, 

које представљају евиденције о стању и променама на имовини, обавезама, капиталу, као и 

приходима и расходима корисника буџетских средстава. 

У овом извештају дат је табеларни приказ прихода и расхода и утврђивање финансијског 

резултата за 2014. годину 

 

Економска 
класификација 

Приход -примање Износ у 
динарима 

700000  117.515.430 

742121 Приход од продаје добара и услуга 
59,018.750 

 школарина 50.718.310 

 испити  4,108.990 

 дипломе 1,018.000 

 пријемни, молбе и остало 1.726.900 

 E курс 107.500 

 припремна настава 550.000 

 Циско курс 789.050 

772111 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 
(породињска боловања и боловања преко 30 дана) 

57.876 

791 Приходи из буџета 53.802.191 

791111 Буџетски приходи  за зараде  52.727.405 

 Буџетски приходи- материјални трошкови 1.074.786 



732121 Донација – Темпус пројекат 4.636.613 

800000 Примања од продаје нефинансијске имовине -
скрипте 

1.037.528 

 Укупни приходи и примања (700000+800000) 118.552.958 

    

Школа  је наменски и економично потрошила средства додељена из буџета и средства од 

сопствених прихода које је остварила у складу са Законом. 

 

Економска 
класификација 

Остварени расходи Износ у 
динарима 

 Расходи запослених 96.404.512 

411100 Плате и додаци запослених 78.777.893 

412000 Социјални доприноси на терет послодавца  14.117.728 

413100 Накнаде у натури – поклони за Н. Годину за децу запослених 192.170 

414100 Социјална давања запосленима – породиљска боловања и 
боловања преко 30 дана 

104.174 

414311 Отпремнине приликом одласка у пензију 677.153 

415100 Накнаде за запослене – превоз на посао и са посла 1,972.241 

416100 Јубиларне награде 563.153 

 Стални трошкови 2.331.083 

421100 Трошкови платног промета 148.359 

421200 Енергетске услуге ел. енергија  
 централно грејање 

1.293.832 

421300 Комуналне услуге 
Услуге вод. и кан.,нак. за кор.воде  
и Градско грађ. земљиште 

169,547 

421400 Услуге комуникације  
-услуге телефона 
-услуге мобилног телефона 
- услуге интернета исл. 
-услуге поште 

719.345 

421900 Остали трошкови  

 Трошкови путовања 1.571.336 

422100 Трошкови службених путовања у земљи 
 

136.618 

422200 Трошкови службених путовања у иностранству 
-дневнице – Темпус пројекат 
-превоз 
-смештај 

1.434.718 

 Услуге по уговору 11.311.748 

423100 Административне услуге 354.192 

423200 Компјутерске услуге 
- Одржавање рач. програма  
- Microsoft чланарина за лиценцу 
- Tele tra. licenca   
- COBISS  

519.944 

423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 
- Усл. усаврш. запослених 
- Котизације  

1,411.512 

423400 Услуге информисања 
-штампа књига, дипломе, флајери 
-остале услуге рекламе, остале медијске услуге 

1,124,031 

4235 Остале стручне услуге 
-Услуге о допунском раду 
-Услуге омладинске задруге 
-Чланарина ЕТЦ, Етран, годишњи циклус за Циско  
-Ауторски уговори 

6,813.135 



-Уговори о делу Циско курс- 

423700 Репрезентација 
-Електријада  
-вода  
-поклон – књиге најбољим студентима  

381.460 

423900 Остале опште услуге 
 

707,474 

 Специјализоване услуге 1.313.010 

424200 Услуге образовања и спорта 986.817 

424900 Остале специјализоване услуге 326,193 

 Текуће поправке и одржавање 531.330 

425100 Текуће поправке и одржавање зграде 363.600 

425200 Текуће поправке и одржавање опреме 167,730 

 Материјал 1.474.584 

426100 Административни материјал 
- Канцеларијски материјал 

484,709 

426300 Стручна литература и матер. за образовање запослених. 198.489 

426400 Бензин – за косилицу 3.513 

426600 Материјал за образовање и спорт 116.946 

426800 Материјал за домаћинство и угоститељство 
-Мат. за одржавање хигијене 

327.365 

426900 Материјал за посебне намене 343.561 

482000  Порези обавезе и таксе 46.591 

 Укупни расходи класа 400000 114,984.195 

 Издаци за нефинансијску имовину  

512600 Опрема  

515111 Компјутерски софтвер 13.092 

5151212 Нематеријална имовина –Књиге у библиотеци 41.902 

523111 Залихе за даљу продају - индекси 165,000 

 Укупно класа 50000 219.994 

 
 

Укупно класа 50000 + класа 400000 115,204,189 

 

Утврђивање резултата 

Из свега горе наведеног, укупни резултат пословања Школе у 2014. годину може се приказати 

на следећи начин: 

Текући приходи – новчани прилив 118.552.958 

Текући расходи – новчани одлив 115.204.189 

Вишак новчаних прилива 3.348.769 

Мањак новчаних прилива  

  

Суфицит 3.348.769 

Суфицит остварен на подрачуну Школе износи 3,348,769,00 динара који је ненаменски и 

преноси се у наредну годину. 

Почетно стање на подрачунима Школе 01.01.2014.године износи 929.621,88 динара, а стање 

на дан 31.12.2014. године  је   4.278.390,91  динара. 

Стања на рачунима: 

Рачун сопствених средстава         840-202666-90     3.947.861,36 динара 

Рачун буџетских средстава           840-2048660-68                  0,00 динара  

Рачун боловања                             840-1892760-34      126.401,06 динара 

Рачун Темпус пројекта                                                    110.061,74 динара 



Девизни рачун Темпус пројекта  / 861,00 ЕУР-а/           94,321,65 динара 

 

Београд, 25.02.2015.год.                                                  Шеф рачуноводства                                                                                                                                               

                                                                                       ___________________ 

                                                                                         Радмила Јеремић 


