
 

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ (ЗАВРШНИ РАЧУН) ЗА 2021. 

ГОДИНУ  

 

 

Укупна утрошена средства за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године 

за програм Социјална и дечја заштита за 2021. годину за Центар за социјални 

рад „Ковин“ Ковин износе 87.666.591,52 динара.  

 

За зараде радника утрошено је 1.500.088,15 динара, за превоз радника утрошено је 

1.177.213,06 динара, за сталне трошкове утрошено је 1.293.672,77  динара, за 

трошкове путовања утрошено је 115.650,33 динара, за услуге по уговору утрошено 

је 2.691.509,54 динара, за текуће поправке и одржавање утрошено је 1.017.761,48 

динара, за материјал утрошено је 1.924.561,57 динара.  

Што се тиче накнада за социјалну заштиту средства су утрошена за следеће намене: 

 

 за једнократне новчане помоћи утрошено је 24.247.968,05 динара; 

 за опремање одраслих лица која се налазе у установама социјалне заштите 

утрошено је 720.000,00 динара, 

 за накнаде породиљама из социјално угрожених породица утрошено је 

3.580.000,00 динара; 

 за једнократне новчане помоћи пензионерима утрошено је  2.084.000,00 

динара; 

 за једнократне новчане помоћи превоз пензионера утрошено је  7.125.000,00 

динара; 

 за комуналије за лица која су социјално угрожена утрошено је 3.600.000,00 

динара; 

 за социјално становање за лица која су социјално угрожена утрошено је 

1.553.342,78  динара; 

 за погреб за социјално угрожена лица утрошено је 1.400.000,00 динара; 

 за лица која су смештена у прихватилиштима утрошено је 396.000,00 

динара; 

 за финансијску подршку новорођене деце утрошено је 6.450.000,00 динара; 

 за бесплатне ужине за децу из социјално угрожених породица утрошено је  

3.901.749,65  динара; 

 за опремање деце која се налазе у хранитељским породицама утрошено је 

1.100.000,00 динара; 

 за превоз ученика из социјално угрожених породица из буџета општине 

Ковин утрошено је 18.493.461,52 динара; 

 за школски прибор утрошено је 449.960,00 динара, 

 за превоз студената из АПВ-а утрошено је 236.000,00 динара. 

 

За новчане казне и порезе по решењу судова утрошено је 7.342,00 динара. 

 

За опрему утрошено је за следеће намане: 

 аутомобил – 1.974.270,62 динара, 



 намештај – 298.000,00 динара, 

 рачунарска опрема – 299.040,00 динара и  

 опрема за домаћинство – 30.000,00 динара. 

 

 

 

 

 

Укупна утрошена средства за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године 

за програм Социјална и дечја заштита за 2021. годину за ОЈ Дневни боравак за 

децу и лица са сметњама у развоју Центра за социјални рад „Ковин“ Ковин, са 

седиштем у Ковину, Иве Лоле Рибара 8, износе 14.742.265,62 динара.  

 

 

За превоз радно ангаованих лица по основу уговора о привремним и повременим 

пословима утрошено је 859.377,72 динара, за сталне трошкове утрошено је 

424.620,77 динара, за услуге по уговору утрошено је 9.763.157,83 динара, за текуће 

поправке и одржавање утрошено је 1.086.090,29 динара, за материјал утрошено је 

1.761.684,01 динара.  

 

Што се тиче накнада за социјалну заштиту средства су утрошена за следеће намене: 

 

 за превоз корисника од места живљења до места установе утрошено је 

126.345,00 динара и 

 за трошкове екскурзије корисника дневног боравка утрошено је 130.550,00 

динара. 

 

За опрему утрошено је за следеће намане: 

 намештај –219.700,00 динара, 

 рачунарска опрема – 155.160,00 динара и  

 опрема за домаћинство – 165.780,00 динара и  

 опрема за образовање – 49.800,00 динара.  

 


