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ИЗВЕШТАЈ 

О РЕАЛИЗАЦИЈИ УКУПНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ПО КОРИСНИЦИМА, ПРОГРАМИМА, ПРОЈЕКТИМА, ФУНКЦИЈАМА, 

ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА И ИЗВОРИМА НА НИВОУ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

 

 

ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ је у 2020.години остварила приходе из буџета Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја, а који су утрошени за зараде, накнаде зарада, порезе и доприносе запослених, услуге по уговору за ангажовање ментора 

приликом полагања испита ученика, отпремнину за радника приликом одласка у пензију и за набавку књига за библиотеку. За 

исплату плате запосленима, школа је добијала сагласност саветника за материјално-финансијске послове. 

На терет родитељског динара утрошена су средства за реализацију ваннаставних активности. Планиране екскурзије ученика 

нису реализоване, због ситуације изазване вирусом Covid 19.   

Дефицит који се јавља у 2020-ој години је последица утрошка осталих средстава, пренетих из претходне 2019.године. 

Средства су утрошена наменски, према Одлуци Школског одбора. 

У Обрасцу 5 су приказани планирани приходи према плану који је усвојио Школски одбор, као извршења по 

апропријацијама. 

Из буџета општине, за финансирање материјалних трошкова, сви приходи по одобреним апропријацијама су наменски 

реализовани. Планирана средства на терет буџета општине су износила 13.801.000,00 динара. Извршење износи 10.069.703,90 

динара. односно 72,97%. Због ситуације изазване вирусом Covid 19 и редуковане наставе, имали смо уштеде на појединим контима, 

као и два ребаланса буџета.  

У следећој табели приказани су изабрани индикатори за праћење, као и остварена вредност за изабрани циљ - Унапређење 

квалитета образовања и васпитања у основним школама, на терет буџета општине. 

 



                                                                                                                  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 

Програм коме припада: Програм 9 - Основно образовање 

Шифра и назив: 2002-0001 Функционисање основних школа 

Функција: 912 - Основно образовање 

Назив организационе 
јединице/Буџетски корисник: 

ОШ "Деспот Стефан Лазаревић", Бабушница 

Сврхa: 
Реализација школског програма и годишњег плана рада школе,  
доступност основног образовања свој деци са територије ЈЛС у складу са прописаним стандардима 

Основ: Решење трговинског суда број 1028/02 

Опис: Основно образовање општег типа 

Одговорно лице за спровођење 
прог. aктивности: 

Директор школе: Љиљана Станковић 

 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив индикатора 

Вредност 
 у базној 
години 
(2019.) 

Очекивана  
вредност 

 у 2019. 
години 

Циљана 
 вредност 

2020. 

Остварена 
 вредност 

2020. 

Циљана  
вредност 

2021. 
Извор верификације 

1 

Унапређење 
квалитета 

образовања и 
васпитања у 

основним школама  

Број ученика који похађају 
ваннаставне активности / у 
односу на укупан број ученика 

  
235/518 уч. 

 45,37% 
277/516 уч. 

53,68% 
 

Евиденција образовно - 
васпитног рада 

Број запослених који је добио 
најмање 24 бода за стручно 
усавршавање кроз учешће на 
семинарима на годишњем 
нивоу 

  40 37  
Сертификати са одржаних 
семинара 

Број талентоване деце 
подржане од стране општине 
у односу на укупан број деце у 
школи 

  
70/518 уч.  

13,51% 
76/516 уч. 

14,73% 
 

Извештаји са такмичења и 
смотри 

 

 



Образложење за изабране индикаторе: 

 

 - ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ у Бабушници је у школској 2019/20.години имала 516 уписаних ученика (2 ученика мање од 

планираних), према евиденцији образовно-васпитног рада. Ваннаставне активности је похађало 277 ученика.   

 - Број запослених који је добио најмање 24 бода за стручно усавршавање је 37, према сертификатима са одржаних семинара. 

 - Број талентоване деце, подржане од стране општине је 76. Општина сваке године награђује најуспешније ученике за остварене 

резултате на такмичењима. 

 

 
 

 

 

                                             Шеф рачуноводства,                                                                                                Директор                                                                                                                     

                                              ________________                                                                                                  _____________ 
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