
 
 

 

 

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 2022.године примила  донације у 

укупном износу од 352.520 динара од следећих донатора: 

1. Дана 10.01.2022.године од физичког лица у износу од 5.530динара  

2. Дана 27.01.2022. године у износу од 8.000 динара од ''Соле комерц'' Добановци 

3. Дана 02.03. 2022.године од од физичког лица у износу од 4.620 динара 

4. Дана 07.03.2022.године од физичког лица у износу од 15.000 динара 

5. Дана 22.03.2022.године од физичког лица  у износу од 13.000 динара 

6. Дана 04.04.2022.године од физичког лица у износу од 7.160 динара 

7. Дана 21.04.2022.године од физичког лица  у износу од 3.010 динара 

8. Дана 29.04.2022.године  од физичког лица у износу од 6.010 динара 

9. Дана 05.05.2022.године  од физичког лица у износу од 4.080 динара 

10. Дана 17.05.2022.године од физичког лица  у износу од 2.000 динара 

11. Дана 23.05.2022.године од физичког лица  у износу од 4.740 динара 

12. Дана 24.05.2022.године од физичког лица  у износу од 30.000 динара 

13.  Дана 26.05.2022.године од ''Беомакс'' Брадарац у износу од 5.000 динара 

14. Дана 27.05.2022.године од ''Ремикс колор'' Пожаревац у износу од 15.000 

15. Дана 27.05.2022.године од ''Електролукс'' Пожаревац у износу од 5.000 динара 

16. Дана 02.06.2022. године од физичког лица  у износу од 2.640 динара 

17. Дана 07.06.2022. године од физичког лица  у износу од 10.000 динара 

18. Дана 08.06.2022. године од физичког лица  у износу од 6.050 динара 

19. Дана 16.06.2022. године од ''Дунав осигурања'' Пожаревац  у износу од 20.000 динара 

20. Дана 29.07.2022. године од Ученичке задруге ''Деца Стига''  у износу од30.000 динара 

21. Дана 09.08.2022. године од физичког лица  у износу од 7.800 динара 

22. Дана 05.09.2022. године од Ученичке задруге ''Деца Стига''  у износу од 60.000 динара 

23. Дана 10.10.2022.године од физичког лица у износу од 12.000 динара 

24.Дана 18.10.2022.годинеод ''Пронова плус'' Пожаревац у износу од 20.000 динара 

25. Дана 21.10.2022. године од физичког лица  у износу од 1.750 динара 

26. Дана 25.10.2022. године од физичког лица  у износу од 20.000 динара  

27. Дана 07.12.2022. године од физичког лица  у износу од 3.470 динара  

28. Дана 14.12.2022. године од физичког лица  у износу од 11.570 динара  

29. Дана 20.12.2022. године од физичког лица  у износу од 4.090 динара 

30. Дана 27.12.2022.годинеод ''Пронова плус'' Пожаревац у износу од 15.000 динара 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Примљене  донације су потрошене у укупном износу од  351.354,40 динара.  Плаћено је следеће:  

 

1. Рачун број 5161 од ''Кристал ''Пожаревац у износу од 1.600 динара за угоститељске услуге 

2. Рачун број 5170 од ''Кристал'' Пожаревац у износу од 3.930 динара за угоститељске услуге 

3. Део рачуна број 259/2022 од ''Вила Јелена'' Пожаревац у износу од 8.000 динара за угоститељске 

услуге  

4. Рачун број 35/2021 од Исолмецпан Ковин износу од 4.620 динара за угоститељске услуге             

5. Део рачуна број 16 од ''Инон инвест'' Пожаревац у износу од 4.370 динара за трошкове ђачке 

ужине 

6. Део рачуна број 16 од ''Инон инвест'' Пожаревац у износу од 2.220 динара за трошкове ђачке 

ужине 

7. Део рачуна Ауто сервис ''Дуле'' у износу  од 7.470 динара за поправку службеног аута 

8.  Рачун број 33 од ''Инон инвест'' Пожаревац у износу од 5.760 динара за трошкове ђачке ужине 

9.  Рачун број 46 од ''Инон инвест'' Пожаревац у износу од 7.854,90 динара за трошкове ђачке ужине 

10. Рачун број 40/2022 од ''Исолмецпан'' Ковин износу од 4.600 динара за угоститељске услуге             

11. Рачун број 5546 од ''Кристал'' Пожаревац у износу од 2.560 динара за угоститељске услуге 

12. Рачун број 145 од ''ЈИГЗ груп'' Пожаревац у износу од 2.002,41 динара за трошкове горива 

13. Рачун број 146 од ''ЈИГЗ груп'' Пожаревац у износу од 1.002,06 динара за трошкове горива 

14.  Рачун број 199 од ''ЈИГЗ груп'' Пожаревац у износу од 2.004,53 динара за трошкове горива 

15. Рачун број 200 од ''ЈИГЗ груп'' Пожаревац у износу од 2.001,01 динара за трошкове горива  

16.  Рачун број 201 од ''ЈИГЗ груп'' Пожаревац у износу од 2.001,01 динара за трошкове горива 

17.Рачун број 299/2022 од ''Вила Јелена'' Пожаревац у износу од 4.080 динара за угоститељске 

услуге 

18. Рачун број 240 од ''ЈИГЗ груп'' Пожаревац у износу од 1.000,25 динара за трошкове горива        

19. Рачун број 241 од ''ЈИГЗ груп'' Пожаревац у износу од 1.000,25 динара за трошкове горива  

20. Рачун број 58/2022 од ''Исолмецпан'' Ковин износу од 4.740 динара за угоститељске услуге              

21. Део рачуна број 035/22 од ''Принцес вајт'' Пожаревац у износу од 54.000 динара за прославу 

дана школе 

22. Рачун број 5900 од ''Кристал'' Пожаревац у износу од 2.640 динара за угоститељске услуге 

23.  Рачуни број 249,250,261,262,263,269,272,292 и 301 од ''ЈИГЗ груп'' Пожаревац у укупном износу 

од 13.027,76 динара за трошкове горива     

24. Рачун број 288 од ''ЈИГЗ груп'' Пожаревац у износу од 3.006,69 динара за трошкове горива    

25. Рачун број 2206737 од ''Васке импорт'' Пожаревац у износу од 50.180,40 динара за трошкове 

пића за Дан школе 

26. Рачун број 96 од ''Кристал'' Пожаревац у износу од 7.800 динара за угоститељске услуге    

27.  Рачун број 2208504 од ''Васке импорт'' Пожаревац у износу од 60.000,77 динара за трошкове 

пића 



 
 

28. Рачун број 22-РН026000005 од ''Стилајн''-а Пожаревац у износу од 20.002,36 динара за 

трошкове хране и пића 

29. Рачун број 31-1/22 од ''Вила Јелена'' Пожаревац у износу од 1.750 динара за угоститељске 

услуге 

30. Рачун број 048 од ''Принцес вајт'' Пожаревац у износу од 20.000 динара за прославу дана школе 

31. Рачун број 50-1/22 од ''Вила Јелена'' Пожаревац у износу од 3.470 динара за угоститељске 

услуге 

32. Рачун број 344 од ''Кристал'' Пожаревац у износу од 11.570 динара за угоститељске услуге 

33. Рачун број 350 од ''Кристал'' Пожаревац у износу од 4.090 динара за угоститељске услуге 

34. Део рачуна 22-РН0110000017 од ''Зора турс'' Костолац у износу од 12.000 динара за ексурзију 

ученика 

35. Рачун број 177966 од ''Унион МЗ'' Пожаревац у износу од 13.994,75 динара за трошкове хране 

36. Део рачуна број 22-РН026000006 од ''Стилајн''-а Пожаревац у износу од 1.005,25 динара за 

трошкове хране и пића 

 

•Напомена: Извештај је рађен у динарима 

 

Лице одговорно за  

састављање извештаја             Наредбодавац  
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