Економско-трговинска школа
16. октобар бб
11300 Смедерево
ПИБ: 100490031
Матични број: 07352948
ЈББК: 01955
тел/факс: 026/653-633
e-mail: ssekotrgsme1@mts.rs

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА КРЕДИТИМА И ИЗВРШЕНИХ
ОТПЛАТА КРЕДИТА
У току 2021. године Економско – трговинска школа из Смедерева школа је примила средства
по основу ученичког динара за школску 2021/22 у оквиру конта 744121 – Текући добровољни
трансфери од физичких и правних лица у износу од 1.533.600,00 динара. У 2021. годину је
пренела средства из претходне године у износу од 900.835,53 динара. Средства су коришћена
наменски за побољшање услова образовања и васпитања у погледу квалитета рада са
ученицима, простора, опреме и наставних средстава и то:
Провизија
Путно осигурање ученика
Дневница на службеном путу (републичка такмичења)
Употреба сопств. аутомобила у службене сврхе (републичка такмичења)
Остали трошкови на службеном путу (републичка такмичења)
Путовање ученика на републичка и међународна такмичења
Остале опште услуге (организација сусрета школа ГАТУС 2021.)
Специјализоване услуге (израда распореда часова за шк. 2021/22 годину)
Столарски радови у школи
Радови на водоводу и канализацији у школи
Материјал и текуће одржавање школе
Текуће одржавање опреме за образовање
Материјал за образовање
Материјал за хигијену
Опрема за образовање

4.048,12
2.007,21
107.322,12
12.000,00
20.300,00
52.800,00
85.552,39
97.562,89
11.781,00
76.200,00
5.616,46
1.580,00
253.821,88
80.754,41
67.070,51

Укупно

878.416,89

Остатак неутрошених средстава у износу од 1.556.018,54 динара се преноси у наредну годину
када ће се наставити њихово наменско трошење.
Економско – трговинска школа је пренела у 2021. годину средства у износу од 1.610.113,86
динара (у динарској противвредности) која је добила од Фондације Темпус у оквиру прогрма
ЕРАЗМУС+ за релизацију пројекта „Мистичан укус искуства и развоја“. Средства нису
трошена те се извршење овог пројекта очекује у 2022. години.
Економско – трговинска школа је пренела у 2021. годину средства у износу од 2.785.992,29
динара (у динарској противвредности) која је добила од Фондације Темпус у оквиру програма
ЕРАЗМУС+ за реализацију пројекта „Европски мост туризма“. Средства су коришћена на
конту 422411 – Путовања (превоз) ученика у износу од 580.927,70 динара. Остатак

неутрошених средстава износи 2.203.081,23 динара (у динарској противвредности по средњем
курсу НБС на дан 31.12.2021. године) и планирани период извршења је 2022. година.
Економско – трговинска школа је у 2021. годину пренела 35.113,61 динар средстава на рачуну
донација од правних лица. У току 2021. школа је примила 542.400,00 динара донација од
стране правних лица по уговорима и то:
Донатор
Компаратор, Смедерево
Евро Кока, Мала Крсна
Шрафко КОМ, Смедерево
Тим Про Систем
Ресторан Виногради, Гроцка
Успомене писане светлом, Смедерево
Посластичарница Опера, Смедерево
УР Фуего СД, Смедерево
Вила Југово, Смедерево
ATW Sistem, Смедерево
Електро Ђорђевић, Мала Крсна
Адвена Лукс, Смедерево
Towers Net, Београд
Дунав Осигурање, Београд

Датум пријема донације
15.01.2021.
19.01.2021.
19.01.2021.
27.01.2021.
16.06.2021.
02.07.2021.
26.08.2021.
30.08.2021.
08.09.2021.
08.09.2021.
09.09.2021.
04.10.2021.
29.10.2021.
05.11.2021.

Укупно

Износ
15.000,00
30.000,00
25.000,00
15.000,00
30.000,00
17.400,00
20.000,00
20.000,00
30.000,00
30.000,00
7.000,00
30.000,00
100.000,00
173.000,00
542.400,00

Средства су коришћена наменски према одредбама уговора за побољшање услова образовања
и васпитања у погледу квалитета рада са ученицима, простора, опреме, наставних средстава и
организације сусрета школа са подручја бивше Југославије ГАТУС 2021 и то према следећим
трошковима:
Провизија
Употреба сопств. аутомобила у службене сврхе (ГАТУС 2021)
Остали трошкови на службеном путу (ГАТУС 2021)
Текуће одржавање зграде школе
Материјал за образовање (ГАТУС 2021)
Потрошни материјал
Опрема за образовање

1.226,76
25.800,00
4.200,00
85.019,19
78.528,83
9.120,00
173.113,18

Укупно

377.007,96

Остатак неутрошених средстава у износу од 200.505,65 динара на текућем рачуну донација се
преноси у наредну годину када ће се наставити њихово наменско трошење.
Економско – трговинска школа у 2021. години није примила домаће и стране кредите нити је
извршвала отплате кредита.
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