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ИЗВЕШТАЈ
О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ
БИБЛИОТЕКЕ ''МИЛУТИН БОЈИЋ'' У 2014. ГОДИНИ
-ЗАВРШНИ РАЧУНБиблиотека „Милутин Бојић“, као индиректни корисник буџетских
средстава, је у складу са Законом о буџетском систему 54/09 73/10 и 101/10 и
прописима којима је ближе уређено буџетско рачуноводство и начин вођења
консолидованог рачуна трезора, као и одредбама члана 5. Правилника о начину
припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника
буџетских средстава (Сл. Гласник 51/07 и 14/08), саставила Завршни рачун за
2014. годину.
Резултати пословања и токови готовине за извештајни период, у складу
су са Планом прихода и расхода за 2014. годину, а који су конципирани и
пројектовани на основу Упутства за припрему буџета града Београда за 2014.
годину.
Финансијски показатељи пословања сведени на готовинску основу,
приказани су преко стања на појединачним рачунима.
2013. год.

2014. год.

Укупни приходи
26.087.Приходи из буџета
24.451,-

Напомена

29.268.27.729.- У 2014. години приход из буџета је
већи за око 13 %

Други приходи – Приходи од чланарине, донације
1636.1.539.- У 2014 години соп. Приход је
мањи ѕа 6 %

I

ПРИХОДИ:
Износ у хиљадама динара
2013
2014
____________________________________________________________
1. Приход од буџета града
24.451.27.729.Приход од чланарине
1.622.1.539. Приход породиљско
0.Приход од казни
14.I УКУПНИ ПРИХОДИ
26.087.29.268.1

II
1.1

РАСХОДИ
Бруто плате

15.627.- 16.097. -

1.2
Доприноси на терет послодавца
2.798.- 2.884.___________________________________________________________________
Укупно 1:
18.425.- 18.981.___________________________________________________________________
2.
2.1
Накнаде у натури-превоз
728.902.2.2. Отпремнине и помоћи
30.440.2.3. Помоћ у лечењу
2.4. Јубиларне награде
339.611.2.5. Накнаде за породиљско боловање
__________________________________________________________________
Укупно 2
1.097.- 1.953.3.
____________________________________________________________
3.1 стални трошкови (струја, грејање,
комунални трошкови, телефон)
3.324.3.408.3.2 трошкови путовања
52.13.3.3 услуге по уговору (компјутерске услуге,
информативне и стручне услуге,
274.953.репрезентација и остале опште услуге)
3.4 специјализоване услуге (услуге културе
377.418.3.5 Остали расходи (порези и таксе.22.29._____________________________________________________
Укупно 3:
4.049.4.821.___________________________________________________________________
4.
4.1 Текуће поправке и одржавање
321.233.4.2 Материјал (административни, материјал
за културу, материјал за домаћ. и угост.)
360.418.4.3 Набавка опреме за културу (библиотечки намештај,
столови, столице, полице, комоде)
1.624.2.544.4.4 Остале дотације и трансфери
302.___________________________________________________________________
Укупно 4:
2.305.3.497.___________________________________________________________________
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3+4):
25.876.- 29.252.___________________________________________________________________
ДОБИТ (I-II):

211.-

16.-

МАЊАК
2

*Саставни део овог Извештаја је Извештај о извршеном попису имовине и
обавеза Библиотеке „Милутин Бојић“ са стањем на дан 31.12.2014. године.
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