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ФИНАНСИЈСКИ

ИЗВЕШТАЈ

О завршном рачуну за 2018 годину
У складу са одредбама Закона о рачуноводству (Службени гласник РС бр. 62/13), са
Правилником о Кoнтном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друга правна лица
(Службени гласник РС бр.137/14), Правилником и садржини и форми образаца финансијских
извештаја за друга правна лица (Службени гласник РС 137/14), Правилником о садржини позиција
у образцу Статистички извештај за друга правна лица (Службени гласник РС бр. 137/14) подноси се
годишњи финансијски извештај за период 01.01 – 31.12.2018 године
У календарској 2018 години Заједница машинских школа пословала је у складу са
Законом и Правилницима о пословању за остала правна лица на готовинској основи, што значи да
су у финансијски извештај узети наплаћени приходи од чланарина 113 школа чланица Заједнице
(без Косова и Метохије) и сви настали трошкови који су плаћени у 2018 години.

Приходи од чланарина за 2018 годину у Заједници износе
дин.

1 044 491,00

Приходи од котизација за такмичење у заваривању

121 500,00

Од укупно 113 школа чланица Заједнице (без Косова и Метохије) з а 2018 годину у
потпуности чланарину је уплатило 103 школа , а највише захваљујући Централном регистру
фактура по чијем систему се мора извршити уплата дуга у одређеном року. Делимичне уплате
извршило је 10 школе , а 46 школе нису дуг за чланарину из предходних година.Напомињемо да
већ 4 године шаљемо Изводе отворених ставки за сравнење дуга за чланарине сходно члановима
18 став 4 и 5 Уредбе о рачуноводству.Навесеним Образцем је предвиђено уколико се дужник не

слаже са приказаним дугом да исти може оспорити али уз чињенице које су финансијки исправне
или признати дуг. Уколико дужник не одговори на ИОС сматра се да је прихватио чињенично
стање,
Прилог овом извештају је списак школа чланица Заједнице машинских школа са
стањем дуга за чланарину на дан 31.12.2018 године.

Расходи за 2018 годину по структури изгледају овако:
Брза пошта –слаљ диплома и захвалница за такмичења

2 360,00

Предаја финансијког извештаја за 2017 годину

1 200,00

За преглед тестова у Панчеву - Централна комисија

32 000,00

Сместај ѕа такмиченје у Нишу

18 150,00

Сместај ѕа такмиченје у Врњачкој Бањи

5 330.00

Сместај ѕа такмиченје у Београду – заваривање

14 440.00

Материјал за такмичење у заваривању Београд

95 900,80

Канцеларијки материјал

2 779,49

Утрошено гориво за тракмичење

18 005,81

Дипломе и пехари за такмичења

71 782,00

Трошкови организације Скупштине- Суботица

195 494,46

регистрација домена Заједнице

9 289,01

трошкови смештаја Скупштина Заједнице Врњачка Бања
уплата за електронски читач картице

31 604,42
3 600,00

пренос средстава за такмичење Машинска школа Ниш

100 000,00

уговори о делу за рад секретара Заједнице, лица задуженог за финасије
и за лице које ради на ажурирању сајту Заједнице
употреба сопственог возила и утрошено гориво
банкарска провизија

бруто

400 761,63
136 910,19
10 890.00

Укупно трошкови

1 150
15 497,81

Стање новчаних средстава на текућем рачуну Заједнице на дан
31.12.2017 године
845 576,97.дин
576,97
Стање новчаних средстава на текућем рачуну Заједнице на дан
31.12.2018 године
900 761,04.дин.
761,04
Треба рећи да је знатно смањен
смањ број одељења машинске струке на нивоу целе Србије.
Такође треба опет поновити (рчено
чено је на састанцима прошлих година
година), да Заједниц не може да
зна колико одељења машинства има у школама. Приликом слања рачуна, а то је квартално , у
заглављу сваког рачуна стоји број телефона и мејл где је потребно послати промену у броју
одеења, ако постоји.
На дан 31.12.2018 године као и на крају прошле године послати су свим чланицам
Заједнице ИОС-и - Изводи отворених ставки тј. дуговања за чланарину у Заједници на дан
31,12.2018 године.
Поприличан број школа има стара дугоања
дугоања, како услед неплаћања
еплаћања чланарина тако и
услед немогућности провере старог дуга који је преузет на основу збирног списка из Заједнице из
Новог Сада на дан 06.09.2013 године ,где није вршено усаглашавање стања.

Председник Заједнице
Синиша Којић

