
    ОШ ,,Свети владика Николај''   
ПИБ:102027748                                                 Брадарац                    адреса:Светосавска ББ   
МБ:07161581                                                                                                               12206 Брадарац 
тел/факс:012/261-231                                                                                               Еmail: stigskola@gmail.com 

Преглед примљених донација и кредита, домаћих и страних, као и извршених отплата кредита, 

усаглашених са информацијама садржаним у извештајима о новчаним токовима 

 

 Основна школа ''Свети владика Николај''у Брадарцу је током 2020.године примила  

донације у укупном износу од 2.828.224,00 динара од следећих донатора: 

1. Дана 13.01.2020. године у износу од 5.000 динара од ''Трбовић''Пожаревац     

2. Дана 13.01.2020. године у износу од 5.000 динара од ’’Sfe Wise’’ Пожаревац 

3. Дана 21.01.2020. године од ''Соле комерц'' Добановци  у износу од 7.000 динара 

4. Дана 21.01.2020. године од '' Адрија комерц'' Пожаревац у износу од 5.000 динара 

5. Дана 22.01. 2020.године од ''Секјурити хом'' Пожаревац у износу од 5.000 динара 

6. Дана 22.01.2020. године од ''Пронова плус'' Пожаревац  у износу од 6.000 динара 

7. Дана 23.01.2020. године од ''Херо'' Инђија   у износу од 5.000 динара 

8. Дана 06.02.2020. године од ''Дунав осигурање'' Пожаревац  у износу од 30.000 динара 

9. Дана 10.03.2020. године од ''Пронова плус'' Пожаревац   у износу од 5.000 динара 

10.Дана 17.03.2020. године од ''Пронова плус'' Пожаревац   у износу од 30.000 динара  

11. Дана 23.03.2020.године од ''Инон инвест''  Пожаревац  у износу од 10.000 дин. 

12. Дана26.03.2020.године од ''Поповић и синови''  Пожаревац  у износу од 15.000 динара 

13. Дана 31.03.2020.године од физичког лица у износу од 4.900 динара 

14. Дана 09.04.2020.године од физичког лица  у износу од 8.990 динара 

15. Дана 15.04.2020.године од ''Поповић и синови''  Пожаревац  у износу од 5.500 динара 

16. Дана 16.04.2020.године од физичког лица  у износу од 5.565 динара 

17. Дана 23.04.2020.године од ''Ратекс''  Пожаревац  у износу од 13.000 динара 

18. Дана 30.04.2020године од ''Воћко''  Пожаревац  у износу од 5.000 динара 

19. Дана 11.05.2020.године од ''Пронова плус''  Пожаревац  у износу од 20.000 дин. 

20. Дана 01.06.2020.године од ''Инон инвест''  Пожаревац  у износу од 10.000 динара 

21. Дана 22.06.2020.године од ''Инон инвест''  Пожаревац  у износу од 40.000 динара 

22. Дана 22.07.2020.године од физичкох лица  у износу од 1.750 динара 

23. Дана 17.08.2020.године од ''Пронова плус''  Пожаревац  у износу од 5.000 дин. 

24. Дана 24.08.2020.године од физичког лица  у износу од 1.150 динара 

25. Дана 05.10.2020.године од ''Пронова плус''  Пожаревац  у износу од 2.940 дин. 

26. Дана 23.10.2020.године од физичког лица  у износу од 3.720 динара 

26. Дана 14.12.2020.године од НИС Нови Сад   у износу од 2.500.000 динара 

27. Дана 15.12.2020.године од ''Инон инвест''  Пожаревац  у износу од 70.000 дин. 

28. Дана 31.12.2020.године од физичког лица  у износу од 2.709 динара 

 

 

Примљене  донације су потрошене у укупном износу од 571.972,67 динара.  Плаћено је следеће:  
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1.Део рачуна број 004/20 од ''Кафана Лав''Пожаревац у износу од 130.000динара за прославу 

школске славе Светог Саве 

2. Рачун број 108732/2020 од ''Вила Јелена'' Пожаревац у износу од 3.220 динара за угоститељске 

услуге 

3. Рачун број 467/2020 од ''Вила Јелена'' Пожаревац у износу од 1.600динара за угоститељске 

услуге 

4. Рачун број 109421/2020 од ''Вила Јелена'' Пожаревац у износу од 7.511 динара за угоститељске 

услуге 

5.  Рачун број 468/2020 од ''Вила Јелена'' Пожаревац у износу од 1.400 динара за угоститељске 

услуге 

6. Рачун број 109662/2020 од ''Вила Јелена'' Пожаревац у износу од 5.565 динара за угоститељске 

услуге 

7. Рачун број 20-79/25 од ''Инон инвест'' Пожаревац у износу од 1.750 динара за угоститељске 

услуге 

8. Рачун број 64/2020 од ''Мој мерак'' Пожаревац у износу од 1.150 динара за угоститељске услуге 

9. Рачун број 13/2020 од ''Вила Јелена'' Пожаревац у износу од 2.940динара за угоститељске услуге 

10. Рачун број 2784 од ''Кристал'' Пожаревац у износу од 3.720 динара за угоститељске услуге 

11. Рачун број 120946/2020 од ''Вила Јелена'' Пожаревац у износу од 2.709 динара за угоститељске 

услуге 

12. Рачун број 20-F01-120010 од ''Перић и Перић'' Пожаревац у износу од 29.400 динара за 

трошкове поклона 

13.Рачун број 85/2020/2 од ''Љиљан'' Пожаревац у износу од 9.000 динара за трошкове поклона 

14. .Рачун број 86/2020/2 од ''Љиљан'' Пожаревац у износу од 4.400 динара за трошкове поклона       

15. Рачун број 138 од ''ЈИГЗ гроуп'' Пожаревац у износу од 2.999,50 динара за трошкове бензина 

16. Рачун број 146 од ''ЈИГЗ гроуп'' Пожаревац у износу од 2.001,17 динара за трошкове бензина         

17.Део  рачуна  број 157 од ''ЈИГЗ гроуп'' Пожаревац у износу од 598,83 динара за трошкове  

бензина       

18. Део рачуна број020089 од ''МД'' Лесковац за остале опште услуге у износу од 5.500 динара 

19. Рачун број 205 од ''Инон инвест'' Пожаревац   за остале опште услуге   у износу од 2.400 динара 

20. Део рачуна број 020135 од ''МД'' Лесковац за остале опште услуге у износу од 50.000 динара                                                            

21. Рачун број 20-РН111000205 од ''Стилајн'' Пожаревац  за остале опште услуге у износу од 

3.959,28 динара 

22.. Рачун број 20-РН111000188 од ''Стилајн'' Пожаревац за остале опште услуге у износу од 

4.323,98 динара 

23. Део рачуна број 20-РН111000225 од ''Стилајн'' Пожаревац за трошкове за остале опште услуге у 

износу од 1.717,24 динара 

24. Рачун број 20-МПР02600001 од ''Стилајн'' Пожаревац за трошкове хране у износу од 4.841,63 

динара 
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25. Судске таксе у износу од 69.201,76 динара 

26. Рачун број13 опд ''Српска кућа'' Пожаревац за књиге за библиотеку у износу од 5.000 динара. 

Неискоришћене донације у износу од 2.500.000 динара Школа ће искористити у 2021. години за 

намене које су дефинисане Уговором о донацији који је потписан између ''НИС'' Нови Сад и ОШ 

''Свети владика Николај у Брадарцу. 

ОШ ''Свети владика Николај'' у Брадарцу нема примљених кредита нити кредита у отплати у 2020. 

години 

 

• Напомена: Извештај је рађен у динарима 

 

 

 

Лице одговорно за  

састављање извештаја             Наредбодавац  
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