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ПРЕГЛЕД ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА   ПУ ''Б А М Б И ''КУЛА 

                                            НА  ДАН 31.12.2021. ГОДИНE 

 

 

                                                 П Р И Х О Д И 

 

 

Из буџета Републике....................................................................    2.738.058,37 

(Министарство рада,запошљавања и социјалне политике-за децу са сметњама  

у развоју и са инвалидитетом;за децу без родитељског старања и за децу чије су 

породице корисници новчане социјалне помоћи, и та деца имају решење за дечји 

додатак). 

Из буџета Општине Кула............................................................  199.709.274,77 

( из локалног буџета 188.544.458,77 и од Министарства просвете за финансирање 

четворочасовног припремног предшколског програма 11.164.816,00 динара). 

Родитељски динар-за осигурање................................................        305.400,00 

 

  Укупно остварени приходи и примања                     202.752.733,14  

                                                           

 

 

                                                  Р А С Х О Д И  

 

 

Плате и додаци запослених......................................................... 123.283.649,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Доприноси на терет послодавца.................................................   20.528.314,00   

Накнаде у натури (дечји пакетићи).............................................       408.000,00 

Отпремнине и помоћи запосленим радницима.........................     2.889.028,76    

Накнаде за превоз на посао и са посла.......................................     5.510.888,00 

Јубиларне награде.........................................................................     1.011.231,08 

Трошкови платног промета..........................................................       223.936,90 

Енергетске услуге(струја,угаљ,мазут, и гас)..............................     9.802.232,07  

Комун.услуге (вод.,канализ.,дератиз.,димн.усл.и чишћење)....     2.459.055,73 

Телефон,пошта,интернет.............................................................         909.318,58   

Трошкови осигурања....................................................................        407.372,00             

Тр.дневница,превоза и смештаја на служ.путу..........................        380.864,45   

Тр.путовања у оквиру редовног рада.........................................         172.640,00 

Компјутерске услуге....................................................................         160.200,00 

Услуге образовања и усавршавања запослених...........................        91.700,00    

Објављивање тендера,огласа,услуге медија.................................        77.716,57 

Угоститељске услуге ......................................................................        78.130,00 

Остале опште услуге ......................................................................   4.125.824,65  

( У томе су услуге видео надзора и ФТО 2.736.000,00, услуге одржавања безбедности и           

здравља на раду86.400,00, санитарни прегледи 553.500,00, услуге ложача преко О.З.и 

др.трошкови). 



Услуге образовања.........................................................................         197.716,88   

Остале специјализоване услуге(бакт.испитивање намирница)..          98.732,40 

Текуће поправке и одржавање зграда ...........................................     3.596.482,00 

(молерски радови 948.936,00;радови на крову 493.200,00; централно грејање 

533.952,00; радови на водоводу и канализацији 1.620.394,00)    

Текуће поправке и одржавање опреме..........................................         435.068,00 

Канцелар.материјал.и радна униформа.........................................         664.934,20 

Материјал за образовање и стручна литература...........................         238.908,00          

Бензин................................................................................................        400.000,00 

Дидактички и ликовни материјал за децу......................................     1.630.472,37 

Производи за одржавање хигијене.................................................      1.845.593,83 

Намирнице........................................................................................    12.467.609,99 

Материјал за посебне намене-ситан инв.и потрошни мат............     1.306.995,77 

Регистрација  возила и таксе...........................................................           75.082,00 

 

 

                       Укупно остварени расходи             195.477.707,23 

 

 

Капитални издаци 

 

Уградња штедљиве расвете............................................................       2.712.552,00 

(од покрајинских средстава добијених по конкурсу 1.642.058,95 и од буџета  

општине остатак 1.070.493,05)  

Пројектна документација................................................................          298.800,00 

Лизинг опреме за саобраћај.............................................................         504.151,11 

Издаци за опрему..............................................................................      1.365.810,80 

(креветићи,остали намештај по радним собама и канцеларијски нам.356.320,80; 

Рачунарска опрема 187.380,00; клима уређај 100.000,00; опрема за домаћинство 

722.110,00- фрижидер, веш и судо машина, косачица и тример, двоетежна пећница) 

Опрема за јавну безбедност (камере)...................................................2.393.712,00. 

 

                                  Укупно остварени капитални издаци            7.275.025,91 

                     

           Укупно остварени расходи и капитални издаци             202.752.733,14 

 

 

 

Вишак прихода из ранијих година за покриће тек.расх................            1.284.97 

Средства на рачунима на дан 31.12.2021.год..................................           1.284,97  

Обавезе према добављачима на дан 31.12.2021.год.......................     2.108.653,52 

 

 

 

 

У Кули, 24.02.2022.год.                                                            Шеф рачуноводства 

 

                                                                                                 _____________________ 

                                                                                                      Маријана Митрић 
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