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 Пословно 
удружeње 

 

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  18.01.2018.године 

                            Ф И Н А Н С И Ј С К И       И З В Е Ш Т А Ј 
 О  завршном рачуну за 2017 годину 

 У складу са одредбама Закона о рачуноводству (Службени гласник РС бр. 62/13),  

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. – 31.12.2017.године 

                             У календарској 2017.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 118 школа чланица Заједнице 

(без Косова и Метохије) и сви настали трошкови који су плаћени у 2017.години. 

  

Приходи од чланарина  за 2017 годину у Заједници износе    800 280,00 

дин. 
 

   Од укупно  118 школа чланица Заједнице (без Косова и Метохије)  з а 2017 годину у 

потпуности чланарину је уплатило   70 школа , делимичне уплате извршило је  28 школе , а  20 

школе нису плаћале чланарину у 2017.години као и дуг за чланарину из претходних година. 

                           Прилог овом извештају је списак школа чланица Заједнице машинских школа са 

стањем  дуга за чланарину на дан 31.12.2017.године. 

  Расходи за 2017 годину  по структури изгледају овако:  
 

Набавка пехара за такмичења                                                                                                  107 744,00 

Смештај за чланове Заједнице на састанцима                                                                     150 139,40 

Трошкови  исхране  на обуци  за припрему такмичења 

ТКУ                                                                                                                         32 840,00 
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-преноћиште Крагујевац –обуке за такмичење                          10 800,00 

Боравак на Дивчибарама Управног  одбора                               80 319,40 

Састанак Управног  одбора Заједнице Соко Бања                    26 180,00 

            

Трошкови предаје завршног рачуна за 2016 годину                                                              1 200.00 

Трошкови брзе поште за слање диплома и захвалница                                                       2 620.00 

Канцеларијски материјал                                                                                                              4 396,69 

Обнова домена Заједнице                                                                                                            9 289,01 

Превоз  Дивчибаре- Ваљево,улазнице за музеј                                                                    15 140,00 

Банкарска провизија                                                                                                                      9 795,00 

Утрошено гориво и употреба сопственог возила                                                               130 331,48 

Ауторски уговори –обуке за апликацију за такмичења   ученика  бруто                      59 298,20     

Уговори о делу за секретара и рачуновођу  Заједнице бруто                                       369 823,93 

Уређење сајта Заједнице Димитријевић Славиша      бруто                                             31 645,57 

 

      Укупно трошкови                                                                        891 423,28 

      Стање новчаних средстава на текућем рачуну Заједнице на дан 

31.12.2016 године                                                                     936 687,25.дин 

  Стање новчаних средстава на текућем рачуну Заједнице на дан 

31.12.2017 године                                                                      845 576,97.дин. 
 

                     Што се тиче наплата чланарине у Заједници,  она је остала  од прилике на истом нивоу 

као у 2016 години,  с тим што треба рећи да је се знатно смањио број одељења машинске струке 

на нивоу целе Србије. Такође треба  опет поновити (речено је на састанцима прошлих година),  да 

Заједница не може да зна колико одељења машинства има у школама. Такође приликом слања 

рачуна, а  то је квартално , у заглављу сваког рачуна стоји број телефона и мејл где је потребно 

послати промену у броју одељења,  ако постоји. 

                   На дан 31.12.2017 године као и на крају прошле године послати су свим чланицама 

Заједнице ИОС-и -  Изводи отворених ставки  тј.  дуговања за чланарину у Заједници на дан 

31.12.2017 године. 



3 
 

                    Поприличан број школа има стара дуговања,  како услед  неплаћања 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. 

                      Што се тиче трошкова, они су незнатно увећани у односу на 2016 годину. Наиме у 2017 

години  плаћени су пехари и дипломе за такмичења ученика и за 2016 и за 2017 годину у износу 

од  107.744,00 динара. Незнатно увећање трошкова односи се на боравак односно састанке 

Управног одбора Заједнице  који  износе  150.139,40 дианра. 

       Остали трошкови углавном су остали на истом нивоу као у 2016.години.   

 

 Председник Заједнице 
         Синиша Којић  

 

 

 
 

          
 

 

 

 

 

 

 

 


