НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ДАНИЛО КИШ“
В Р Б А С
21460 Врбас,Тел: 021 705–638 Факс: 021 794-640,

email: biblvrbas@open.telekom.rs

ИЗВЕШТАЈ О МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА
2014. ГОДИНУ
ПРИХОДИ

20.887.713,00

Приходи из буџета................................................................................................................................20.652.816,00
Приходи од ООСО- боловање преко 30 дана...........................................................................................33.697,00
Мешовити и неодређени приходи............................................................................................................201.200,00

РАСХОДИ
20.882.930,00
ПЛАТЕ
Плате и додаци запослених..................................................................................................................12.193.082,00
Доприноси на терет послодавца............................................................................................................2.178.415,00

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
Накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова....................................................................33.697,00
НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Путни трошкови за осам запослених........................................................................................................614.636,00
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
Трошкови платног промета и банкарских услуга-провизија....................................................................54.122,00
Енергетске услуге – трошкови електричне енергије за Врбас и огранке Библиотеке......................1.232.103,00
Комуналне услуге – градско грејање, вода и канализација за Врбас и огранке...................................674.663,00
Услуге комуникација – фиксни и мобилни телефон са интернетом за Врбас и огранке....................643.462,00
Трошкови осигурања – незгода, крађа и здравствено осигурање..........................................................277.873,00
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
Трошкови за пословна путовања – Салон књиге у новом Саду у марту 2014. и Сајам књига у Београду у
октобру месецу..............................................................................................................................................69.867,00
Трошкови за употребу сопственог аута......................................................................................................18.210,00
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Компјутерске услуге – програм АБЦ софтвер за обрачун зарада, израда сајта Библиотеке...............110.558,00
Услуге образовања и усавршавања запослених – полагање стручног испита за два запослена, Параграф лекс
правна база Закона.........................................................................................................................................65.995,00
Услуге информисања – новине за Врбас и огранке, услуге коричења књига, штампање часописа ''Траг'',
штампање књиге ''........................................................................................................................................622.725,00
Стручне услуге – услуге израде апликациje Параграф лекс за 2013. годину..........................................74.050,00
Репрезентација – новогодишњи пакетићи за децу, одржавање Дана библиотеке, ..............................106.455,00
Остале опште услуге – уговор о делу за чистачицу у Бачком Добром Пољу, накнада за два лица ангажована
на замени кљижничара током ревизије књига у 2014. години и замена током годишњи х одмора, дечије
радионице, хонорари за књижевне вечери,...............................................................................................715.080,00
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ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
Текуће поправке и одржавање опреме – одржавање ПП апарата, поправка врата у Савином Селу, одржавање
паник светла..................................................................................................................................................106.861,00
МАТЕРИЈАЛ
Административни материјал – канцеларијски материја, картони за обраду књига, тонери за штампаче за
Врбас и огранке.............................................................................................................................................267.414,00
Материјал за домаћинство и угоститељство – материјал за одржавање хигијене....................................82.352,00
Материјал за послебне намене – материјал за одржавање ел.инсталација у Врбасу и по огранцима...104.553,00
ПОРЕЗИ И ТАКСЕ
Порези – камата за обједињену наплату пореза и доприноса.......................................................................6.614,00
Обавезне таксе – таксе за регистрацију потписа............................................................................................6.420,00
МАШИНЕ И ОПРЕМА
Административна опрема – фотокопир апарат, видео надзор, две климе...............................................240.630,00
Опрема за образовање, културу и спорт – књиге.......................................................................................383.093,00
На рачуну остало на дан 31.12.2014. године...................................................................................................4.783,00

Финансијска служба
Мирјана Баста
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