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Заједница машинских школа  Републике Србије 
Косовска 8  Крагујевац,   ПИБ 102135834,   Матични број 17424122,   Шифра 

делатности 9411 
Текући рачун   160-239324-98  тел/факс: +38134335177  меил: 

racunovodstvo.politehnicka@gmail.com  
 

У Крагујевцу  16.01 2017године 

  

                            Ф И Н А Н С И Ј С К И       И З В Е Ш Т А Ј 
 О  завршном рачуну за 2016 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 – 31.12.2016 године 

                             У календарској 2016 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 завршни рачун узети наплаћени приходи од чланарина 118 школа чланица Заједнице (без 

Косова и Метохије) и сви настали трошкови који су плаћени у 2016 години. 

    У  2016 години  преко Заједнице  реализовао  се завршетак пројекта  „Такмичење 

ученика у програмирању робота“(почео у 2015 години о чему је писано у извештају за 2015 

годину). Праћење овог пројекта рађено је преко наменског динарског рачуна у оквиру Заједнице. 

                             У 2016 години преко  Заједнице се наставила (пројекат почео у 2014 години) 

реализација пројекта Темпус-Нерела о чему ће се писти у наставку  овог текста. Наведедни 

пројекат завршен је 30.11.2016 године 

                                    А.   РЕДОВНО ПОСЛОВАЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 Приходи од чланарина  за 2016 годину у Заједници износе     795 578,40  
 

   Од укупно  118 школа чланица Заједнице (без Косова и Метохије)  з а 2016 годину у 

потпуности чланарину је уплатило   76 школа , делимичне уплате извршило је  25 школе , а  17 

школе нису плаћале чланатину у 2016 години као и дуг за чланарину из предходних година. 



 

 

                           Прилог овом извештају је списак школа чланица Заједнице машинских школа са 

стањем  дуга за чланарину на дан 31.12.2016 године. 

  Расходи за 2016 годину  по структури изгледају овако:  
 

Набавка пехара за такмиченја                                                                                                   32 725,00 

Смештај за чланове Заједнице на састанцима                                                                      12 870,00 

Трошкови предаје завршног рачуна за 2015 годину                                                             1 200.00 

Трошкови брзе поште за слање диплома и захвалница                                                       2 580.00 

Банкарска провизија                                                                                                                       8 999.33 

Утрошено гориво и употреба сопственог возила                                                                 116 780.70 

Уговори о делу   превођење тестова  за такмичење     бруто                                          108 430.47 

Уговор о делу за уређење Сајта Заједнице      бруто                                                            31 645.56 

Уговори о делу за секретара и финансијера Заједнице бруто                                         344 430.56 

Трошкови канцеларијског материјала                                                                                       9 573.01 

Такса за издавање уџбеника                                                                                                      12 700.00 

Регистрација домена Заједнице                                                                                                  9 289.01 

      Укупно трошкови                                                                        691 223.64        

  Стање новчаних средстава на текућем рачуну Заједнице на дан 

31.12.2016 године                                                                      936 687,25.дин. 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

                                                       Б.   ПРОЈЕКАТ  TEMPUS NeReLa    

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  ПРОЈЕКТА ТЕМPUS-NeReLa у оквиру 

Заједнице 
 

              У оквиру Заједнице средњих машинских школа отворен је девизни рачун за реализацију 

Пројекта Темpus  NeReLa где је новац на рачун  приспео 07.05.2014 године (извештај за 2014 

годину дат је у оквиру Завршног рачуна за 2014 годину, као и за 2015 годину). На девизном рачуну 

пројекта на дан 31.12.2015 гонине било је                                                                                   27,20 евра.  

   У 2016 години на девизни рачун уплаћено је                                                                      5 631.50 евра 

          

            У 2016 години у оквиру пројекта  евидетирани су следећи трошкови: 

Припрема и одржавање угледних часова                                                                                       880.39 евра                               

  Путни трошкови                                                                        329.41 евра                                       

  Исплата носиоцу пројекта,финансијеру и техничкој подршци на пројекту                       3 009.88 евра                               

    

Исплата Летње школе део                                                                                                                    565.69 евра                                                                                                                                         

 

Враћена-нескоришћена средства од пројекта                                                                            873.33 евра 

 

Стање на девизном рачуну након повраћаја средстава                                                 0 



 

 

 

 

               Ц. ПРОЈЕКАТ „Такмичење ученика у програмирању робота 

 

 

ИЗВЕШТАЈ  О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА „ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА У 

ПРОГРАМИРАЊУ РОБОТА“   
       

                            Пројекат је реализован преко Заједнице машинских школа . Средства  за 

реализацију пројекта уплатило је Министарство спољне и унутрашње трговине и 

телекомуникација. 

                          Реализација наведеног пројекта  трајала je до јуна месеца 2016 године. 

    Стање на рачуну   на дан 31.12.2015 год.за Пројекат Роботика је               39 130 38 дин. 

    Тршкови: 

   Набавка уверења о савладаној обуци                                                                 1 920.00 

   Банкарска провизија                                                                                                 1 080.00 

   Трошкови ревизије пројекта                                                                                31 000.00 

   Повраћај средстава  са пројекта                                                                            5 130.38 

  Стање средстава на пројекту                                                                                0 

       

 

 

 Председник  Заједнице 

 ----------------------------------------- 

  Којић Синиша 

 


