
Установа за децу предшколског узраста 

„Наша младост“ Л а п о в о 

Mатични број : 07877757 

ПИБ: 100980389 

ЈБКЈС: 08238 

 Извештај о примљеним донацијама и задужењима на домаћем и 

страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова 

 Установа за децу предшколског узраста „Наша младост“Лапово је имала предвиђене 

донације у Финансијском плану за 2021.годину за набавку новогодишњих пакетића деце у 

установи. 

Донатори за набавку пакетића у 2021.год. 

1. Кроноспан у износу од 100.000,00 уплаћена средства 09.12.2021.године 

2. Електроникс у износу од 15.000,00 уплаћена средства 20.12.2021.године 

3. Ризик Ауто центар у износу од 20.000,00 уплаћена средства 14.12.2021.године 

4. Ауто Центар Добрица у износу од 4.000,00 уплаћена средства 07.12.2021.године 

5. Ехплокоп градња у износу од 15.000,00 уплаћена средства 20.12.2021.године 

6. СЗР Аутосервис у износу од 40.000,00 уплаћена средства 16.12.2021.године 

7. СЗР Аутосервис у износу од 30.000,00 уплаћена средства 27.12.2021.године 

8. Александар Златковић у износу од 10.000,00 уплаћена средства 15.12.2021.године 

9. Абага Доброводица у износу од 15.000,00 уплаћена средства 20.12.2021.године 

У к у п н а  средства донације:   2490.000,00 динара 

Сва средства  донације  су утрошена до 31.12.2021.године за намену за коју су и била 

донирана. 

 

 



У 2021.год. Установи је Дописом Владе Републике Србије 05 Број:401-9560/2021 од 

21.октобра 2021.године и Одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

Број: 610-00-00387/2021-07/1 од 01.11.2021.године добила средства за опремање 

дидактичким средством „Пчелица“ (бее бот), и то у износу од 247.500,00 динара. Средства 

су уплаћена на посебан рачун отворен код Управе за трезор Филијала Крагујевац 

30.11.2021.године. 

Након прикупљене три понуде за реализацију пројекта Подршка примени ИКТ у 

предшколским установама кроз коришћење дидактичког средства „Пчелица“, Установа је 

изабрала најповољнију и едукативно дидактичко средство набавила од Fluks Trade RV 

Београд (Рачун-отпремница бр.21-248 од 17.12.2021.године). 

 Извештај о утрошеним средствима достављен је Школској управи Крагујевац 

 Број:2 од 10.01.2022.године. 

Ссредства  донације  су утрошена до 31.12.2021.године за намену за коју су и била 

донирана. 

 

         Директор установе 

         Јелена Томић 
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