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Извјештај Главног ревизора

Извршили смо ревизију биланса стања, биланса успјеха и биланса новчаних токова
Министарства просвјете са 31.12.2001. године. За наведене финансијске извјештаје
одговоран је Министар, а наша одговорност је да изразимо мишљење о финансијским
извјештајима на основу извршене ревизије.
Ревизију смо извршили у складу са ИНТОСАИ ревизијским стандардима
Координационог одбора институција за ревизију БиХ и Стандардима ревизије РС. Ови
стандарди налажу нам да ревизију планирамо и извршавамо на начин који омогућава
да се у разумној мјери увјеримо да финансијски извјештаји не садрже материјално
значајне погрешне исказе. Ревизија укључује испитивање доказа на основу провјере
узорака који поткрепљују износе објелодањене у финансијским извјештајима. Ревизија,
такође, укључује ревизију финансијских трансакција, укључујући процјену усклађености
са законима и прописима, као и документованост финансијских трансакција.
Консолидовани финансијски извјештаји не дају основу за изражавање мишљења, јер
Министарство није провело контролне поступке у погледу усаглашавања и провјере
рачунске тачности достављених финансијских извјештаја нижих буџетских корисника
који чине саставни дио Министарства. С тога сматрамо да ревизију коју смо извршили
– организационог дјела Министарства обезбјеђује разумну основу за изражавање
мишљења.
У билансу стања нису приказана стална средства којим Миинистарство располаже као
ни извори сталних сретстава.
Биланс новчаних токова није сачињен у складу са РС бр. 7, односно, новчаним
приливима и одливима нису обухваћене дознаке и исплате које се односе на 2000.год.
док су обухваћени укалкулисане а неисплаћене плате из 2001. год.
Према нашем мишљењу осим за ефекте који на рачуноводствени извјештај
Министарства, имају наводи у претходном пасусу, ови рачуноводствени извјештаји дају
истинит и објективан приказ.

Бања Лука, 01.08.2002.

ГЛАВНИ РЕВИЗОР
Бошко Чеко
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1

Увод

Министарство просвјете (у даљем тексту "Министарство") је
организовано у складу са одредбама Закона о Влади Републике Српске (“Сл.
гласник РС”, број 15/92, 3/97 и 3/98), и Закона о министарствима (“Сл. гласник РС”,
број 3/97,10/98, 18/99 и 15/00). Функционисање и рад Министарства заснива се на
одредбама Закона о државној управи (“Сл. гласник РС”, број 11/94), те одредбама
следећих закона:
- Закон о буџету,
- Закон о извршењу буџета,
- Закон о рачуноводству,
- Закон о финансијском пословању,
- Закон о облигационим односима,
- Општи колективни уговор,
- Посебни колективни уговор запослених у области образовања
- Други подзаконски акти (Уредбе, Одлуке и Правилници)

Министарство је у 2001. години своје пословање обављало преко жиро-рачуна број
562-099-00010718-59 отвореног код Развојне банке АД филијала Бања Лука.
Министарство је одговорно за податке исказане у рачуноводству и финансијском
извјештају. Буџетска контрола Министарства финансија одговорна је за контролу
података исказаних у рачуноводству и финансијском извјештају, а наша одговорност је
да изразимо мишљење о подацима исказаним у финансијском извјештају.
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Предмет, циљ и обим ревизије

Ревизију смо планирали и извршили у складу са чланом 12. до 14.
Закона о ревизији јавног сектора РС (“Сл. гласник РС” број 18/99), ИНТОСАИ
ревизијским стандардима Координационог одбора институција за ревизију БиХ (“Сл.
гласник РС” бр. 20/01) и Стандардима ревизије РС. Ови стандарди нам налажу да
планирамо и извршимо ревизију на начин који нам омогућава да се у разумној мјери
увјеримо да финансијски извјештаји, који су предмет ревизије не садрже материјално
значајне грешке.
Предмет ревизије је ревизија финансијског извјештаја
Министарства за 2001. годину (буџетски раздио бр. 8).

о

извршењу

буџета

Циљ ревизије је да утврди да ли су финансијски извјештаји састављени и
објелодањени у складу са постојећом законском регулативом, рачуноводственим
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стандардима и рачуноводственим начелима, тј. да ли финансијски извјештаји у
материјално значајном смислу реално и истинито приказују финансијско и имовинско
стање Министарства, резултате пословања и новчане токове у обрачунском периоду.
Обим ревизије обухвата извршење буџета у министарству просвјете (без
организационих јединица), процјену организације и функционисања финансијско
рачуноводственог система и система интерне контроле, утврђивање остварених
прихода и извршених расхода, утврђивање усклађености обављених финансијсих
трансакција, као и документованост истих, те стања средстава, извора средстава,
потраживања и обавеза на дан 31.12.2001. године.
Ревизија је обављена уз примјену адекватне ревизионе методологије у времену од
27.06.2002. године до 15.07.2002.године.

3
3.1.

НАЛАЗИ
Функционисање рачуноводства и интерне контроле

У организацијоном смислу Министарство обухвата основно, средња,
високо образовање и Републички педагошки завод. Свака организациона јединица
посебно организује начин вођења рачуноводства и пословање обавља преко свог
жиро-рачуна.
Министарство је организовало рачуноводство у складу са одредбама Закона о
рачуноводству, Закона о буџету и Правилника о садржини појединих рачуна у контном
оквиру за кориснике буџета.
Министарство је у складу са одредбама Закона о рачуноводству (“Сл.гласник Рс”, број
18/00), Закона о Буџету (“Сл. гласник РС”, број 4/00) и Правилника о финансијском
извјештавању и годишњем обрачуну буџета у обавези да сачини финансијски извјештај
за 2001. годину у форми годишњег (завршног) обрачуна, те да га достави
Министарству финансија ради израде Извјештаја о извршењу буџета за 2001. годину.
Поред годишњег извјештаја, Министарство има обавезу да саставља консолидоване
извјештаје и доставља их Министарству финансија до 31.03.02. године. Ревизијом је
утврђено да је надлежно Министарство доставило консолидоване извјештаје у
прописаном року. Консолидовани финансијски извјештаји урађени су на нивоу
организационих цјелина, као и на нивоу Министарства. Рачунском контролом је
утврђено да консолидовани финансијски извјештаји не дају поуздану основу за
ревизију, што је описано под тачком 3.5.
Буџетска инспекција Министарства финансија је у току 2001. године вршила контролу
исплата плата и накнада на терет материјалних трошкова у Министарства просвјете.
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Ревизијом је утврђено да су препоруке из претходног ревизијског извјештаја имале
позитиван утицај на организовање рачуноводства Министарства и израде
финансијских извјештаја за 2001.годину.

ИНВЕСТИЦИЈЕ, ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

Буџетом за 2001. годину су распоређена средства за ову намјену у оквиру
Министарства просвјете :

-

Основно образовање
Средње образовање
Високо образовање
Републички педагошки завод
Укупно

планирано

извршење

2.034.500,00
839.200,00
508.000,00
3.381.700,00

1.960.079,00
1.321.474,00
2.838.556,00
771.982,00
6.892.091,00

Распоред средстава за инвестиционо одржавање и капитална улагања извршено је на
основу налога Министра просвјете, директним преносом средстава са буџета на ниже
буџетске кориснике у оквиру Министарства. Министарство не расплаже потребном
документацијом о намјенском утрошку средстава. Распоред средстава је извршен
према следећем распореду:

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ОШ " Васа Чубриловић" Градишка

45.000,00

ОШ "Младен Стојановић" Бања Лука

23.800,00

ОШ "Доситеј Обрадовић" Кнежево

30.000,00

ОШ "Новак Пивашевић" Челинац

169.400,00

ОШ "Козарска дјеца" Градишка

95.000,00

ОШ "Милан Ракић" Бања Лука

8.000,00

ОШ "П.П. Његош" Теслић

300.000,00

ОШ"Свети Сава" Рогатица

60.000,00

ОШ"Доситеј Обрадовић" Лопаре

15.000,00

ОШ"Г.С.Раковски" Бања Лука

60.000,00

ОШ"Десанка Максимовић" Рибник

12.359,00

ОШ" Вук Караџић" Србац

60.000,00

ОШ "Јован Дучић" Касиндо

6.000,00

ОШ “Свети Сава” Србиње

60.000,00

3

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске

ОШ "Вук Караџић" Омарска

66.741,00

ОШ "Свети Сава"Смртићи Прњавор

9.000,00

ОШ "Бранислав Нушић" Бања Лука

6.500,00

ОШ "Петар Кочић" Кола

1.000,00

ОШ "Ђ. Паназаловић" Осиња Дервента
ОШ "Десанка Максимовић" Станари

25.000,00
9.300,00

ОШ "Доситеј Обрадовић"Копривна С.С.Мост

10.428,00

ОШ "Данило Борковић" Градишка

35.000,00

ОШ "Свети Сава” Градишка

15.000,00

ОШ "Вељко Чубриловић" Прибој

34.200,00

ОШ "Младен Стојановић” Подграци

35.000,00

ОШ "Вук Караџић" Власеница

40.000,00

ОШ "П.П.Његош" Б. Лука

45.000,00

ОШ "Змај Ј.Јовановић" Бања Лука

120.000,00

ОШ "Мирослав Антић" Бања Лука

100.000,00

ОШ " Вук Караџић" Петрово

7.290,00

ОШ "Музичка школа" Добој

10,000,00

ОШ "Соколац" Соколац

60.000,00

ОШ "Ђура Јакшић"

45,000,00

ОШ "Вук Караџић" Бања Лука

25.000,00

ОШ "Петар Кочић" Нова Топола

33.060,00

ОШ "Петар Кочић" Приједор

17.000,00

ОШ "Иво Андрић" Бања Лука

43.000,00

ОШ "Свети Сава" Модрича

20.000,00

ОШ "Доситеј Обрадовић" Разбој

63.000,00

ОШ "Браћа Јакшић" Милићи

25.000,00

ОШ "Свети Сава" С. Сарајево

20.000,00

ОШ "Д. Максимовић"

15.000,00

ОШ "П.П.Његош" Теслић

50.000,00

Укупно основно образовање

1.960.079,00

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Гимназија Градишка
СШЦ "Милорад Влајчић" Власеница
Електротехничка школа Приједор
Економска школа Требиње
Угоститељска школа Приједор

460.000,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
337.800,00
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СШЦ Петрово
СШЦ "Алекса Шантић" Невесиње
Машинска школа Градишка
СШЦ Рогатица
СШЦ "Никола Тесла" Шамац
СШЦ Пале
СШЦ "Јован Дучић" Кнежево
Гимназија Дервента
"Средња стручна” Градишка
СШЦ Соколац
Укупно

5.540,00
25.000,00
200.000,00
51.394,00
8.000,00
30.000,00
13.740,00
40.000,00
100.000,00
5.000,00
1.321.474,00

ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ
Студентски центар Пале
Медицински факултет Србиње
Стоматолошки факултет Србиње
Економски факултет Брчко
ЕТФ Бања Лука
ПМФ Бања Лука
Музичка акад. С.Сарајево
Учитељски факултет Бјељина
Ректорат Бања Лука
Арх.-грађ.факултет Б. Лука
Студ. центар Пале
Филозофски факултет Пале
Машински факултет С.Сарајево
Академија умјетности
Ректорат Пале
Студентски дом Б. Лука
Укупно

16.866,00
54.000,00
25.000,00
15.000,00
35.000,00
33.000,00
25.000,00
155.000,00
900.000,00
35.000,00
24.000,00
25.000,00
30.000,00
50.000,00
450.000,00
965.690,00
2.838.556,00

Педагошки завод Бања Лука

660.000,00

У обавези добав. за инвестиције

111.982,00

Укупно

771.982,00

УКУПНО

6.892.091,00
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На бази провјере узорка који је у току ревизије посматран у нижој буџетској
јединици Министарства (Републички педагошки завод), за набавке и услуге које
прелазе 50.000 КМ, утврђено је да није спроведен поступак у складу са Законом о
поступку набавке робе и услуга и уступању радова (“Сл. гласник РС”, број 20/01).
Ревизијом је такође утврђено да Ректорат у Српском Сарајеву није у финансијском
извјештају обухватио средства по жиро-рачуну број 562-012-0000056-79, која су
дозначена на име адаптације Студентског центра у Српском Сарајеву.

3.2

Биланс стања

Ревизијом финансијских извјештаја Министарства за 2001. годину
утврђено је да позиције биланса стања не приказују у потпуности реално и објективно
стање средстава и извора средстава. Министарство је у билансу стања (прилог 1.)
исказао уравнотежену вриједност активе и пасиве у износу од 89.231 КМ.
У основи Министарство је приказало у активи само краткорочна разграничења у износу
од 89.231 КМ, а која се односе на потраживање од буџета за неисплаћене плате и
материјалне расходе.
Ревизијом је утврђено да је попис сталних средстава, обавеза и потраживања у
Министарству, а који је обавезан према одредбама Закона о рачуноводству (“Сл.
гласник РС”, број 18/00) и Правилника о начину и роковима пописа и усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем (“Сл. гласник РС”, број 37/00), извршен у
законском року.
Евиденција сталних средстава није усаглашена тако да у билансу стања нису исказани
подаци о сталним средствима, иако у рачуноводству Министарства постоји евиденција:
- станови
- моторна возила
- остала опрема
Укупно

178.200,00 КМ
154.281,10 КМ
20.515,40 КМ
352.996,50 КМ

Пописна комисија у Извјештају о извршеном попису за 2001. годину је утврдила
стварно стање средстава у вриједности: набавну вриједност у износу од 969.106,47 КМ,
исправку вриједности 494.326,67 КМ и садашњу вриједност у износу од 474.779,80 КМ.
Из напријед наведеног, ревизија је утврдила да није извршено усаглашавање стварног
стања са књиговодственим стањем, тако да у билансу стања нису исказана стална
средства којим Министарство располаже, а аналогно томе ни извори средстава.
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У пасиви Министарства приказане су обавезе према добављачима у износу од
9.249,00 КМ и обавезе према запосленим у износу од 79.982,00 КМ, што у потпуности
одражава стање утврђено ревизијом.

3.3

Биланс успјеха

Приходи
Министарство је приказало у књиговодству и финансијском извјештају сљедеће
приходе:
- дотације из буџета
- непорески приходи
Укупно

626.247,00 КМ
3.041,00 КМ
629.288,00 КМ

Расходи

Министарство је исказало расходе у билансу успјеха у износу од 629.228 КМ.
Обрачун плата запослених у Министарству извршен је у складу са измјенама и
допунама Посебног колективног уговора за запослене у области образовања, науке и
културе РС (“Сл.гласник РС”, број 6/01), уз примјену најниже цијене рада за буџетске
кориснике од 68 КМ. Остварени трошкови бруто плата за период јануар-децембар
2001. године износе 366.395,20 КМ, док је буџетом предвиђено 306.900 КМ.
Прекорачење на позицији плата од 19% у износу од 59.495,20 КМ, одраз је примјене
измјена и допуне Посебног колективног уговора у области образовања, науке и културе
(“Сл. гласник РС”, број 6/01) .
Министарство је по основу трошкове материјала и услуга утрошило 194.387,00 КМ.
За накнаде трошкова запослених утрошено је 62.599,00 КМ. Накнаде запосленим су
обрачунате у складу са одредбама Општег колективног уговора, уз примјену најниже
цијене рада за кориснике буџета. Ревизијом је утврђено да је Министарство
исплаћивало топли оброк, накнаду за превоз, регрес за годишњи одмор, огрев и
зимницу свим запосленим. Накнаду за трошкове смјештаја, Министарство је
исплаћивало у складу са Закључком Владе број 02/1-020-826/01 и Рјешењем Министра
просвјете број 6-01-1403/01.
Остварени расходи по основу материјалних расхода су 256.946,00 КМ и већи су за
3,80% од планираних у буџету. Наведено прекорачење се односи на исплате
једнократне помоћи породицама настрадалих ученика у Будви у износу од 25.000,00
КМ.
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3.4

Биланс новчаних токова

Биланс новчаних токова као финансијски извјештај не приказује
реално новчане токове у обрачунском периоду, тј не приказује реално све
приливе и одливе новчаних средстава на рачуну Министарства. Биланс
новчаних токова није сачињен у складу са рачуноводственим стандардом РС
број 7. У новчане приливе нису укључени приливи новчаних средстава по основу
дознака за исплату плата за 2000. годину, а у новчане одливе нису укључени одливи
по основу обавеза из 2000. године, док су укључене неисплаћене плате за 2001.
годину.

3.5

Консолидовани финансијски извјештаји

Ревизијом је утврђено да консолидовани извјештаји не одражавају
стварно стање средстава, извора средстава, потраживања и обавеза, прихода и
расхода. Биланс стања не даје преглед уравнотежене активе и пасиве (актива
591.775.008 КМ, а пасива 649.944.619 КМ). У консолидованом билансу успјеха
приказани су приходи 138.664.897 КМ и расходи 141.932.233 КМ.
Путем Министарства просвјете су исплаћене директно са рачуна буџета стипендије у
износу од 249.600,00 КМ, док су буџетом за ову намјену предвиђена средства у износу
од 250.000,00 КМ. Такође директно са рачуна буџета извршени су расходи за
финансирање студентског стандарда у износу од 1.139.471,00 КМ. Исплата накнада за
студенте и дјецу погинулих и несталих бораца, незапослених родитеља, корисници
социјалне помоћи, избјеглих и расељених лица вршена је у складу са Одлуком о
финансирању Студентских центара у РС број 02/1-020-1594/98. Средства предвиђна у
буџету за ову намјену износе 1.650.000,00 КМ, тако да је извршење буџета по овој
намјени остварено само 69%.
Консолидовани биланс успјеха није обухватио исплаћене стипендије од 249.600 КМ и
средства утрошена за финансирање студентског стандарда од 1.139.471 КМ.
У оквиру ревизије Министарства просвјете извршена је ревизија одређених ставки
консолидованог финансијског извјештаја на нивоу Високог образовања.
Провјером узоркованих ставки консолидованих извјештаја на нивоу високог
образовање, путем рачунске контроле утврђено је да постоји одступање у односу на
стварно стање исказано у билансима успјеха високо-школских институција, што указује
да нису проведени контролни поступци у погледу усаглашавања и провјере рачунске
тачности.
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Ревизијом је утврђено да високо-школске институције поред прихода остварених по
основу дознака из буџета у износу од 21.038.397 КМ, оствариле су и властите приходе
у износу од 7.193.494 КМ, те грантове од 955.545 КМ, што чини укупан приход од
29.187.436 КМ. Високо-школске институције у току 2001. године оствариле су текуће
расходе по основу плата и материјалних трошкова у износу од 31.145.519 КМ.
Остварени расходи односе се на бруто плате запослених у износу 11.471.305 КМ,
накнаде запосленим 7.927.547, те трошкови материјала и услуга 11.746.667 КМ.
Поред високог образовања властите (непореске) приходе освариле су средње школе у
износу од 7.833.450,00 КМ, основне школе 3.640.065,00 КМ и Републички педагошки
завод 15.400,00 КМ. Остварене властите приходе наведене институције су утрошиле за
материјалне расходе.
Ревизијом је утврђено да већи број буџетских потрошача у оквиру Министарства
просвјете није испоштовало Наредбу Министарства финансија о укидању рачуна
буџетских корисника (“Сл. гласник РС”, број 70/01) са 31.12.2001. године, тако да је
задржало новчана средства на рачунима у износу од 710.030 КМ.
Преглед дознака средстава из буџета организационим дијеловима Министарства
просвјете за период 01.01. до 31.12.2001. године приказан је у следећој табели:

Врста
расхода

Основно

Средње

Реп.пед
зав.

Високо

Мин.
просв.

укупно

-

-

-

-

-

-

измир.
обавеза

51.462.909

24.538.894

13.942.373

496.397

286.413

-

12.649.839

5.900.902

6.698.740

128.857

79.982

-

укупно
мат.тр.
измир.
об. 2000
обавеза

64.112.748

30.439.796

20.641.113

625.254

366.395

116.185.306

-

-

-

-

-

-

9.063.852

-

2.021.238

116.695

250.603

-

-

-

-

59.280

-

-

-

-

-

59.900

9.249

-

укупно
инвест.

9.063.852

-

2.021.238

225.870

259.852

11.682.794

1.960.079

1.321.474

2.838.556

660.000

-

-

-

-

-

111.982

-

-

1.960.079

1.321.474

2.838.556

771.982

-

6.892.091

сред.за
ст.стан.

-

-

-

-

1.139.471

1.139.471

сред.за
стипенд.

-

-

-

-

249.600

249.600

75.136.679

31.761.270

25.500.907

1.623.106

2.015.318

136.037.280

плате

обавезе
укупно

укупно
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Извршење буџета за 2002. годину Министарства просвјете исказано је следећим
прегледом:
Министарство просвјете

Буџет

извршење

индекс

- плате

306.900

366.395

119

- материјални трошкови

250.000

256.946

104

1.650.000

1.139.471

69

250.000

249.600

99

- сред. за финанс. студ. стандарда
- сред. за стип. студената
Основно образовање
- плате

60.831.100

64.112.748

105

- материјални трошкови

14.000.000

9.063.852

64

2.034.500

1.960.079

96

28.184.500

30.439.796

108

839.200

1.321.474

157

16.434.700

20.641.113

125

3.000.000

2.021.238

67

508.600

2.838.556

558

- плате

594.000

625.254

105

- материјални трошкови

220.000

225.870

102

-

771.982

-

- средства за инвестиције и опрему
Средње образовање
- плате
- средства за инвес. и опрему
Високо образовање
- плате
-материјални трошкови
- средст. за инвес и опрему
Републички педагошки завод

- средс. за инвес. и опрему
Укупно

129.103.500

136.037.280

4. Закључци
Из проведених ревизионих активности произилазе сљедећи закључци:
4.1 Министарство није књиговодствено обухватило стална средства којим располаже,
а у билансу стања није приказало набавну вриједност у износу од 969.106,47 КМ,
исправку вриједности 494.326,67 КМ и садашњу вриједност у износу од 474.779,80
КМ,
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4.1

Министарство није организовало рачуноводствени систем за вођење синтетичких
рачуна и бруто биланса на нивоу Министарства као цијелине,

4.2

Министарство није провело контролне поступке у погледу усаглашавања и
провјере рачунске тачности достављених финансијских извјештаја нижих
буџетских корисника који чине саставни дио Министарства, те су сви
консолидовани извјештаји нетачни,

4.3

Нису извршене консолидације ставки које се консолидују (680 и 780),

4.4

Министарство не располаже документацијом о провођењу поступка за набавку
робе и услуга и уступању радова , као ни правдању утрошених средстава за
инвестиције и опрему,

4.5

Министарство је утрошило више 3.510.391 КМ за инвестиције, инвестиционо
улагање и опрему што чини 104% прекорачење у односу на буџет

5.

Препоруке

У складу са утврђеним закључцима који су проистекли из извршених ревизионих
активности, руководству Министарства препоручује се:

5.1 да организује рачуноводствени систем за вођење бруто биланса на нивоу
Министарства просвјете,
5.2 да успостави контролне поступке при изради консолидованих извјештаја,
5.3 да планира и процијени сваку ставку расхода у буџету, те да се придржава
намјенског трошења одобрених средстава.
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Прилог бр. 1
БИЛАНС СТАЊА за период 01.01. - 31.12.2001. године
Министарство просвјете
Група конта,
конто

ПОЗИЦИЈА

1

ИЗНОС
2

3

I АКТИВА
100000
200000
290000

А. Готовина, краткорочна потражвања
разграничења и залихе мат. и робе
Краткорочна разграничења

89.231
и

89.231
89.231

УКУПНА АКТИВА

89.231

II ПАСИВА

89.231

500000

А. Краткорочне обавезе и разграничења

89.231

510000

Краткорочне текуће обавезе

540000

Обавезе према радницима

79.982

УКУПНА ПАСИВА

89.231

9.249
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Прилог бр. 2

БИЛАНС УСПЈЕХА за период 01.01. - 31.12.2001. године
Министарства просвјете
Група конта,
конто

ПОЗИЦИЈА

1

ИЗНОС
2

3

600000

I РАСХОДИ

629.288

610000

629.228

612000

А.ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ
а) Плате и накнаде трошкова запослених и
скупштинских посланика
Бруто плате и накнаде
Накнаде трошкова запослених и скупштинским
посланицима
б) Доприноси послодаваца и остали доприноси

613000

в) Трошкови материјала и услуга

190.939

613100

Путни тошкови

613200

Трошкови енергије

613300

Трошкови комуналних услуга

25.409

613400

Набавка материјала

17.890

613500

Трошкови услуга превоза и горива

34.880

613600

Закуп имовине и опреме

613700

613900

Трошкови текућег одржавања
Трошкови осигурања, банкарских услуга и услуга
платног промета
Уговорене услуге

614000

г) Текући грантови

3.448

614200

Грантови појединцима

3.000

614300

Грантови непрофитним организацијама

700000

II ПРИХОДИ

720000

Б. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ
Накнаде и таксе и приходи од пружања
јавних услуга
Г. ПРИХОД из БУЏЕТА нижих
потрошачких јединица
ВИШАК/МАЊАК ПРИХОДА

611000
611100
611200

613800

722000
780000

384.925
322.326
62.599
49.976
17.188
-

31.062
28.409
36.101

448
629.288
3.041
3.041
626.247
-
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