
Предшколска установа ''Перка Вићентијевић''

Обреновац - ДОНАЦИЈЕ 2014

РБ
Назив даваоца средстава 

ДОНАТОР
Број уговора Датум уговора Уговорне стране Опис намене

Укупно 

уговорена 

вредност без 

пдв-а

Укупно уговорена 

вредност са пдв-а

Укупна вредност по 

окончаној 

ситуацији

Коментар

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Обнова "ВЕСЕЉКО"

I

Фондација ''Новак Ђоковић'' 1968 26.08.2014

*Фондација "Новак Ђоковић" донатор                                       

*Град Београд-Секретаријат за обр. и деч.заштиту                                              

*ПУ "Перка Вићентијевић"

Финансирање обнове вртића 

Весељко

1

Фондација ''Новак Ђоковић'' 2804/1 04.12.2014

*Фондација "Новак Ђоковић"-донатор                                             

*ПУ "Перка Вићентијевић"-прималац                          

*СЗКТР "Виктор" - Продавац

Финансирање обнове вртића 

Весељко-набавка опреме 711.680,00 854.016,00 Набавка постељине

Износ у уговору се слаже са 

износом на рачунима

2

Фондација ''Новак Ђоковић'' 2690/1 21.11.2014

*Фондација "Новак Ђоковић"-донатор                                          

*ПУ "Перка Вићентијевић"-прималац                          

*"ZOMEX" - Продавац

Финансирање обнове вртића 

Весељко-набавка опреме 1.496.050,00 1.794.468,00 Набавка дидактике, музички уређаји и теписи

Износ у уговору се слаже са 

износом на рачунима

3

Фондација ''Новак Ђоковић'' 2688/1 21.11.2014

*Фондација "Новак Ђоковић"-донатор                                         

*ПУ "Перка Вићентијевић"-прималац                          

*"Жак инжењеринг" доо - Пружалац услуга

Финансирање обнове вртића 

Весељко-сервисирање и набавка 

опреме 334.500,00 401.400,00 Сервисирање кухињске опреме

Износ у уговору се слаже са 

износом на рачунима

4

Фондација ''Новак Ђоковић'' 1016 27.10.2014

*Фондација "Новак Ђоковић"-донатор                                          

*ПУ "Перка Вићентијевић"-прималац                          

*"Жак" доо - Продавац

Финансирање обнове вртића 

Весељко-набавка опреме 9.508.290,00 Набавка опреме за кухињу

Износ у уговору се слаже са 

износом на рачунима

5

Фондација ''Новак Ђоковић'' 2716/1 25.11.2014

*Фондација "Новак Ђоковић"-донатор                                         

*ПУ "Перка Вићентијевић"-прималац       

Финансирање обнове вртића 

Весељко-набавка књига 77.550,00 Донација књига и сликовница

Нема рачуна јер је то посредна 

донација преко фондације

6

Фондација ''Новак Ђоковић'' 2613 14.11.2014

*Фондација "Новак Ђоковић"-донатор                                           

*ПУ "Перка Вићентијевић"-прималац                          

*"АNS Creative Team"доо - Продавац

Финансирање обнове вртића 

Весељко-набавка опреме 192.906,00 224.102,70

Донација потрошног васпитно образовног 

материјала

Износ у уговору се слаже са 

износом на рачунима

7

Фондација ''Новак Ђоковић'' 2612 14.11.2014

*Фондација "Новак Ђоковић"-донатор                                         

*ПУ "Перка Вићентијевић"-прималац                          

*"Sportimpex"доо - Продавац

Финансирање обнове вртића 

Весељко-набавка опреме 3.927.990,00 4.713.588,00

Набавка намештаја, спортских реквизита, 

музичких уређаја,кухинјске опреме, усисивача за 

вртић Весељко

Износ у уговору се слаже са 

износом на рачунима

8

Фондација ''Новак Ђоковић'' 2611 14.11.2014

*Фондација "Новак Ђоковић"-донатор                                        

*ПУ "Перка Вићентијевић"-прималац                          

*"PRO BAG"доо - Продавац

Финансирање обнове вртића 

Весељко-набавка опреме 44.500,00 53.400,00 Набавка намештаја: "lazy bag" - вреће за седење

Износ у уговору се слаже са 

износом на рачунима

9

Фондација ''Новак Ђоковић'' 2524/1 04.11.2014

*Фондација "Новак Ђоковић"-донатор                                         

*ПУ "Перка Вићентијевић"-инвеститор                          

*"Техно под"доо - извођач 

Финансирање обнове вртића 

Весељко-извођење радова 760.500,00 912.600,00 Монтажа са ливењем подова олмо масом.

Износ у уговору се слаже са 

износом на рачунима

10

Фондација ''Новак Ђоковић'' 2689/1 21.10.2014

*Фондација "Новак Ђоковић"-донатор                                           

*ПУ "Перка Вићентијевић"-прималац                          

*"Natura Enterijeri"доо - продавац

Финансирање обнове вртића 

Весељко-набавка опреме 1.440.560,00 1.728.672,00 1.244.643,8400

Израда и монтажа преградних кабина за тоалете, 

облога за зид, радијатор маски.

 Књижено по окончаној 

ситуацији 

11

Фондација ''Новак Ђоковић'' 2455 28.10.2014

*Фондација "Новак Ђоковић"-донатор                                             

*ПУ "Перка Вићентијевић"-инвеститор                          

*"Natura Enterijeri"доо - извођач 

Финансирање обнове вртића 

Весељко-извођење радова 569.509,65 683.411,58 Израда и монтажа собних врата

Износ у уговору се слаже са 

износом на оконч.ситуац.

12

Фондација ''Новак Ђоковић'' 2157/1 16.09.2014

*Фондација "Новак Ђоковић"-донатор                                            

*ПУ "Перка Вићентијевић"-инвеститор                          

*"Blek Project"доо - извођач 

Финансирање обнове вртића 

Весељко-извођење радова 1.816.100,00 2.179.320,00 2.216.005,90

Извођење грађевинских радова на вртићу 

Весељко-рушење и демонтажа зидова.

 Књижено по окончаној 

ситуацији 

13

Фондација ''Новак Ђоковић'' 2163/1 17.09.2014

*Фондација "Новак Ђоковић"-донатор                                             

*ПУ "Перка Вићентијевић"-инвеститор                          

*"Blek Project"доо - извођач 

Финансирање обнове вртића 

Весељко-извођење радова 13.337.100,00 16.004.520,00 16.015.544,34

Извођење грађевинских радова на вртићу 

Весељко. Књижена вр. из уговора. Недостаје 

окончана ситуација

 Књижена вредност из 

уговора. Недостаје окончана 

ситуација. Накнадно стигла 

окончана ситуација 06.03.2015, 

треба прекњижити 

14

Фондација ''Новак Ђоковић''

Анекс уговора 

2633/1 17.11.2014

*Фондација "Новак Ђоковић"-донатор                                            

*ПУ "Перка Вићентијевић"-инвеститор                          

*"Blek Project"доо - извођач 

Финансирање обнове вртића 

Весељко-накнадни грађевински 

радови 2.446.800,00 2.936.160,00 3.342.432,00 Извођење накнадних грађевинских радова. 

 Књижено по окончаној 

ситуацији 

15

Фондација ''Новак Ђоковић''

Анекс уговора 

2631/1 17.11.2014

*Фондација "Новак Ђоковић"-донатор                                          

*ПУ "Перка Вићентијевић"-инвеститор                          

*"Blek Project"доо - извођач 

Продужење рока завршетка 

радова 0,00 0,00 0,00

Предмет уговора је продужетак рока за извођење 

радова.

65.000.000,00



Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су сви унети подаци потпуни и тачни
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16

Фондација ''Новак Ђоковић'' 2343 16.10.2014

*Фондација "Новак Ђоковић"-донатор                                       

*ПУ "Перка Вићентијевић"-инвеститор                          

*"Термобиро"доо - извођач 

Финансирање обнове вртића 

Весељко-извођење радова 3.935.760,00 4.722.912,00 4.948.752,00

Извођење радова на инсталацији вентилације 

кухињског блока и изради пројекта изведеног 

објекта. 

 Књижено по окончаној 

ситуацији 

17

Фондација ''Новак Ђоковић'' 2232 25.09.2014

*Фондација "Новак Ђоковић"-донатор                                         

*ПУ "Перка Вићентијевић"-инвеститор                          

*"Термобиро"доо - извођач 

Финансирање обнове вртића 

Весељко-извођење радова 2.938.245,00 3.525.894,00 3.261.560,40

Извођење радова на инсталацији радијаторског 

грејања, вентилације санитарних просторија и 

изради пројекта изведеног објекта. 

 Књижено по окончаној 

ситуацији 

18

Фондација ''Новак Ђоковић'' 2342 16.10.2014

*Фондација "Новак Ђоковић"-донатор                                    

*ПУ "Перка Вићентијевић"-инвеститор                          

*Botomex" доо - Продавац

Финансирање обнове вртића 

Весељко-набавка опреме 167.850,00 201.420,00  Набавка дечијих wc шоља 

Износ у уговору се слаже са 

износом на рачунима

19

Фондација ''Новак Ђоковић'' 2312/1 09.10.2014

*Фондација "Новак Ђоковић"-донатор                                    

*ПУ "Перка Вићентијевић"-инвеститор                          

*Зорка керамика" доо - Продавац

Финансирање обнове вртића 

Весељко-набавка опреме 178.059,00 213.670,80 Набавка керамичких плочица

Износ у уговору се слаже са 

износом на рачунима

20

Фондација ''Новак Ђоковић'' 2246/1 29.09.2014

*Фондација "Новак Ђоковић"-донатор                                           

*ПУ "Перка Вићентијевић"-инвеститор                          

*Tarkett SEE" доо - Продавац

Финансирање обнове вртића 

Весељко-набавка опреме 666.620,15 799.944,18 736.865,33 Набавка пвц подова

 Књижено по коначној 

фактури 

21

Фондација ''Новак Ђоковић'' 2071 08.09.2014

*Фондација "Новак Ђоковић"-донатор                                          

*ПУ "Перка Вићентијевић"-инвеститор                          

*АРХИ СНА"  - Пројектант

Финансирање обнове вртића 

Весељко-услуге пројектовања 1.000,00 ЕУР 120.576,35

Израда главног технолошког пројекта 

производне кухиње.

 Вредност је по коначном 

рачуну 

22

Фондација ''Новак Ђоковић'' 2701/1 24.11.2014

*Фондација "Новак Ђоковић"-донатор                                         

*ПУ "Перка Вићентијевић"-инвеститор                          

*Идино" доо  - Продавац

Финансирање обнове вртића 

Весељко-набавка опреме 729.680,00 875.616,00 870.000,00

Набавка санитарија и галантерије за мокре 

чворове

 Књижено по коначној 

фактури 

23

Фондација ''Новак Ђоковић''

Анекс уговора 

2333/1 14.10.2014

*Фондација "Новак Ђоковић"-донатор                                         

*ПУ "Перка Вићентијевић"-инвеститор                          

*Идино" доо  - Извођач

Финансирање обнове вртића 

Весељко-накнадни  радови 563.455,00 676.146,00 Извођење накнадних грађевинских радова

 Књижена вредност из 

уговора. Недостаје окончана 

ситуација 

24

Фондација ''Новак Ђоковић'' 2120 12.09.2014

*Фондација "Новак Ђоковић"-донатор                                         

*ПУ "Перка Вићентијевић"-инвеститор                          

*Идино" доо  - Извођач

Финансирање обнове вртића 

Весељко-извођење радова 6.279.359,50 7.535.231,40

Извођење радова на санацији инсталација 

водовода и канализације у Весељку.

 Књижено по првој 

привременој ситуацији која је 

иста као и вредност из уговора 

25

Фондација ''Новак Ђоковић'' 2877/1 15.12.2014

*Фондација "Новак Ђоковић"-донатор                                           

*ПУ "Перка Вићентијевић"-инвеститор                          

*КРКА АЛУПЛАСТ" доо  - Извођач

Финансирање обнове вртића 

Весељко-набавка опреме и 

извођење радова 409.800,00 491.760,00 491.760,00 Набавка и уградња  столарије у вртићу Весељко

 Књижена вредност из 

уговора. Недостаје окончана 

ситуација или коначни рачун. 

Окончана стигла 10.03.2015 

26

Фондација ''Новак Ђоковић'' 2492/1 30.10.2014

*Фондација "Новак Ђоковић"-донатор                                         

*ПУ "Перка Вићентијевић"-инвеститор                          

*КРКА АЛУПЛАСТ" доо  - Извођач

Финансирање обнове вртића 

Весељко-набавка опреме и 

извођење радова 1.165.998,00 1.399.197,60 Набавка и уградња столарије у вртићу Весељко

 Књижено по коначној 

фактури 

27

Фондација ''Новак Ђоковић'' 2231 26.09.2014

*Фондација "Новак Ђоковић"-донатор                                           

*ПУ "Перка Вићентијевић"-инвеститор                          

*КРКА АЛУПЛАСТ" доо  - Извођач

Финансирање обнове вртића 

Весељко-набавка опреме и 

извођење радова 3.769.899,77 4.523.879,72 Набавка и уградња столарије у вртићу Весељко

 Књижено по коначној 

фактури 

28

Фондација ''Новак Ђоковић'' 2229 25.09.2014

*Фондација "Новак Ђоковић"-донатор                                              

*ПУ "Перка Вићентијевић"-инвеститор                          

*ММД ЕЛЕКТРО" доо  - Извођач

Финансирање обнове вртића 

Весељко-извођење радова 3.955.762,00 4.746.914,40 4.991.594,40 Извођење електринсталатерских радова

 Књижено по коначној 

фактури чија се вр. разликује 

од уговорене 

29

Фондација ''Новак Ђоковић''

Анекс уговора 

2634/1 17.11.2014

*Фондација "Новак Ђоковић"-донатор                                           

*ПУ "Перка Вићентијевић"-инвеститор                          

*ММД ЕЛЕКТРО" доо  - Извођач

Финансирање обнове вртића 

Весељко-извођење радова 676.150,00 811.380,00 780.280,80 Извођење накнадних електрорадова на Весељку

 Књижено по коначној 

фактури чија се вр. разликује 

од уговорене 

30

Фондација ''Новак Ђоковић'' 2230 25.09.2015

*Фондација "Новак Ђоковић"-донатор                                        

*ПУ "Перка Вићентијевић"-инвеститор                          

*СТ инжењеринг" доо  - Извођач

Финансирање обнове вртића 

Весељко- радова 6000 евра 718.080,00 Услуге стручног надзора над санацијом Весељка

 Постоје три рачуна на износе 

од по 2.000,00 ЕУР (718.080,00 

дин) 

73.434.120,73 73.499.442,82По уговору о донацији бр. 1968 од 26.08.2014. године опредељено је 65.000.000,00 дин. Укупна вредност из подуговора је 73.434.120,73 дин, а 

вредност по коначним фактурама и окончаним ситуацијама којима располажемо је 73.499.442,82



Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су сви унети подаци потпуни и тачни
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Опремање Цицибана

II
Фондација ''Новак Ђоковић'' 2121 12.09.2014

*Фондација "Новак Ђоковић"-донатор                             

*ПУ "Перка Вићентијевић"-прималац донације                         

Финансирање опремања вртића 

Цицибан

Уговор о донацији за опремање вртића Цицибан 

до највише 7.000.000,00 динара

1

Фондација ''Новак Ђоковић'' 2124 12.09.2014

*Фондација "Новак Ђоковић"-донатор                                          

*ПУ "Перка Вићентијевић"-прималац                          

*"Sportimpex"доо - Продавац

Финансирање опремања вртића 

Цицибан-опрема 4.159.411,00 4.991.293,20 Набавка намештаја за опремање вртића Цицибан

Износ у уговору се слаже са 

износом на рачунима

2

Фондација ''Новак Ђоковић'' 2123 12.09.2014

*Фондација "Новак Ђоковић"-донатор                                                      

*ПУ "Перка Вићентијевић"-прималац                          

*"ZOMEX" - Продавац

Финансирање опремања вртића 

Цицибан-опрема 1.166.485,00 1.399.597,00 Набавка дидактике за вртић Цицибан

Износ у уговору се слаже са 

износом на рачунима

3

Фондација ''Новак Ђоковић'' 2122 12.09.2014

*Фондација "Новак Ђоковић"-донатор                                                   

*ПУ "Перка Вићентијевић"-прималац                          

*"АNS Creative Team"доо - Продавац

Финансирање опремања вртића 

Цицибан-опрема 149.121,00 173.992,70

Набавка потрошног васпитно образовног 

материјала

Износ у уговору се слаже са 

износом на рачунима

4

Фондација ''Новак Ђоковић'' 2162 16.09.2014

*Фондација "Новак Ђоковић"-Донатор                                              

*ПУ "Перка Вићентијевић"-Прималац                          

*"Галерија подова"доо - Продавац

Финансирање опремања вртића 

Цицибан-опрема 32.879,10 39.454,92 Набавка итисона Уговор није реализован

5

Фондација ''Новак Ђоковић''

Анекс уговора 

2349 16.10.2014

*Фондација "Новак Ђоковић"-донатор                                          

*ПУ "Перка Вићентијевић"-прималац                          

*"Sportimpex"доо - Продавац

Финансирање опремања вртића 

Цицибан-опрема 278.300,00 333.960,00 Набавка намештаја

Износ у уговору се слаже са 

износом на рачунима

6.898.842,90 6.898.842,90

Опремање вртића "Зека"

III
Фондација ''Новак Ђоковић'' 2090/1 10.09.2014

*Фондација "Новак Ђоковић"-донатор                                            

*ПУ "Перка Вићентијевић"-прималац донације                         

Финансирање опремања вртића 

Зека

Уговор о донацији за опремање вртића Зека до 

највише 2.200.000,00 динара

1

Фондација ''Новак Ђоковић'' 2106/1 11.09.2014

*Фондација "Новак Ђоковић"-донатор                                         

*ПУ "Перка Вићентијевић"-прималац                          

*"ZOMEX" - Продавац

Финансирање опремања вртића 

Зека-опрема 623.425,00 742.950,00

Набавка дидактике, потрошног материјала и 

аудио опреме за вртић Зека 

Износ у уговору се слаже са 

износом на рачунима

2

Фондација ''Новак Ђоковић'' 715/14 27.10.2014

*Фондација "Новак Ђоковић"-донатор                                         

*ПУ "Перка Вићентијевић"-прималац                          

*"Sportimpex"доо - Продавац

Финансирање опремања вртића 

Зека-опрема 1.155.039,00 1.386.036,00

Набавка дидактике, намештаја за собе и спортски 

реквизити

Износ у уговору се слаже са 

износом на рачунима

2.128.986,00 2.128.986,00

Остали уговори Ђоковић

1

Фондација ''Новак Ђоковић'' 2660/1 19.11.2014

*Фондација "Новак Ђоковић"-донатор                                          

*ПУ "Перка Вићентијевић"-прималац       

Финансирање обнове вртића -

набавка књига 77.550,00 Донација књига и сликовница за вртић "Зека"

Нема рачуна јер је то посредна 

донација преко фондације

    

7.000.000,00

Укупна вредност свих уговора са Фондацијом Ђоковић износи: 74.277.550,00 динара (вредност у главним уговорима);                                                                                                                                                                                                                                                                                       

82.538.499,63 динара (вредност подуговора);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

82.604.821,72 динара (вредност по коначнима фактурама и окончаним ситуацијама којима располажемо)                                                                                                                                      

По уговору о донацији бр 2121 од 12.09.2014. године опредељено је 7.000.000,00 дин. Укупна вредност из подуговора је 6.898.842,90, колика је 

и вредност по коначним фактурама којима располажемо.

По уговору о донацији бр 2090/1 од 10.09.2014. године опредељено је 2.200.000,00 дин. Укупна вредност из подуговора је 

2.128.986,00 дин, колика је и вредност по коначним фактурама којима располажемо.

2.200.000,00



Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су сви унети подаци потпуни и тачни М.П.

РБ
Назив даваоца средстава 

ДОНАТОР
Број уговора Датум уговора Уговорне стране Опис намене

Укупно 

уговорена 

вредност без 

пдв-а

Укупно уговорена 

вредност са пдв-а

Укупна вредност по 

окончаној 

ситуацији

Коментар

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ

1

Фондација "Фонд Б92" 3019 26.12.2014

*Фондација "Фонд Б92"-донатор                                                   

*ПУ "Перка Вићентијевић"-прималац донације                                                      

*Telmax Commerce" доо  - Испоручилац

Финансирање рачунарске 

опреме 101.202,00 Набавка рачунара и рачунске машине

Износ у уговору се слаже са 

износом на рачунима

2827 10.12.2014

*Колпинг друштво Србије-донатор                                                    

*ПУ "Перка Вићентијевић"-прималац донације                         

Уговор о 

купопродаји 

2828 10.12.2014

*Колпинг друштво Србије-Донатор                                              

*ПУ "Перка Вићентијевић"-Прималац донације                                                 

*Термос" а.д. Зрењанин - Продавац                         

5 DSW-немачко српско привредно 

удружење 2848 10.12.2014

*DSW немачко српско привредно удружење-Донатор                                       

*ПУ "Перка Вићентијевић"-Прималац донације                         

Финансирање опремања 

установе-набавка опреме 237.806,00 285.367,20

Набавка намештаја и спортских реквизита. 

Донатор је средства пренео испоручиоцу 

"Пертини тојс" доо.

Износ у уговору се слаже са 

износом на рачунима

6

Winterhalter gastronom YU doo 2878 15.12.2014

*Winterhalter gastronom YU"-Донатор                                                                      

*ПУ "Перка Вићентијевић"-Прималац д онације                         

Финансирање опремања 

установе-набавка опреме за 

вртиће Цицибан, Зека и 

Весељко и услуге сервисирања 93.343,00 112.011,60

Сервис машина за прање посуђа и уградња 

резервних делова и донација машине за прање 

посуђа

Износ у уговору се слаже са 

износом на рачунима

7
"Јамах М" доо 2742 01.12.2014

*Јамах М"-Донатор                                                                                                             

*ПУ "Перка Вићентијевић"-Прималац донације                         

Финансирање опремања 

установе-набавка опреме 35.049,00 42.058,80 Донација играчака и дидактичких средстава

Износ у уговору се слаже са 

износом на рачунима

8

Crveni krst Beograd

Финансирање опремања 

установе-дворишни реквизити 146.900,00 176.280,00

Опремање дворишта реквизитима. Извођач 

Гарден дизајн из Косјерића.

 Нема уговора, само понуда. 

Потписан записник и 

отпремница. 

2474 29.10.2014

*Montenegro airlines doo-донатор                                                     

*ПУ "Перка Вићентијевић"-прималац донације                         

Уговор о 

купопродаји 

2475 29.10.2014

*Montenegro airlines doo-Донатор                                                        

*ПУ "Перка Вићентијевић"-Прималац донације      

*"Pertiny toys" - Продавац                         

10

РБ "Колубара" доо Лазаревац 2635 17.11.2014

*РБ "Колубара" доо Лазаревац-донатор                                                   

*ПУ "Перка Вићентијевић"-прималац донације                         

Финансирање обнове вртића 

Весељко 280.000,00

Сва средства утрошена су за покривање дела 

трошкова  санирања канализационе мреже у 

Весељку.

Донација у новцу

11
Тигар ад Пирот 2493 30.10.2014

*Тигар ад Пирот-донатор                                                                        

*ПУ "Перка Вићентијевић"-прималац донације                         

Финансирање опремања 

установе-набавка опреме 58.525,20 Донација чизама

Износ у уговору се слаже са 

износом на рачунима

2308 08.10.2014

*Adriatic marinass doo-донатор                                                                  

*ПУ "Перка Вићентијевић"-прималац донације                         

Уговор о 

купопродаји 

2309 08.10.2014

*Аdriatic marinass doo-Донатор                                                           

*ПУ "Перка Вићентијевић"-Прималац донације                          

*СЗКТР"Виктор" - Продавац                         

13

Фондација "Фонд Б92" 2277 02.10.2014

*Фондација "Фонд Б92"-донатор                                                         

*ПУ "Перка Вићентијевић"-прималац донације                                          

*Shrooms" доо  - Испоручилац

Финансирање опремања 

установе-набавка опреме 282.166,67 338.600,00 Набавка рачунарске опреме за видео надзор

 Износ у уговору се слаже са 

износом на рачунима 

14

Марија Ашкрабић (заступник 

више лица која су прикупила 

помоћ) 2125 12.09.2014

*Марија Ашкрабић" заступник - донатор                                                      

*ПУ "Перка Вићентијевић"-прималац донације                         

Финансирање опремања 

установе-набавка опреме 23.250,30 Донација потрошног канцеларијског материјала

 Потписан записник о 

примопредаји 

15
Француско-српски пословни 

клуб 2111 11.09.2014

*Француско-српски пословни клуб - донатор                                                              

*ПУ "Перка Вићентијевић"-прималац донације                         

Финансирање опремања 

установе-набавка опреме 88.690,80 Донација књига

 Потписан записник о 

примопредаји 

16
"Нова школа" доо 2000 29.08.2014

*"Нова школа" - донатор                                                                                

*ПУ "Перка Вићентијевић"-прималац донације                         

Финансирање опремања 

установе-набавка опреме 36.000,00 Донација магнетне словарице

 Књижено по вредности из 

уговора 

17
Doppelmayr 1990 28.08.2014

*"Doppelmayr" - донатор                                                                                 

*ПУ "Перка Вићентијевић"-прималац донације                         

Финансирање опремања 

установе-набавка опреме 641.729,80

Донација рачунара, хармонике и дечијих 

креветића

 Књижено по вредности из 

уговора 

18

"IBG" доо 1932 21.08.2014

*"IBG" доо - донатор                                                                                    

*ПУ "Перка Вићентијевић"-прималац донације                         

Финансирање обнове вртића 

Цицибан, Зека, Невена -

извођење радова 1.093.903,40 1.067.140,61

Извођење грађевинских радова фирме СЗГР 

"Сара", молерско фарбарски радови фирме 

"Никоп"

 Књижено по фактурама чија 

се вр. разликује од уговорене 

Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су сви унети подаци потпуни и тачни

 Књижено по коначној 

фактури чија се вр. разликује 

од уговорене 

2
 Износ у уговору се слаже са 

износом на рачунима 

9 Montenegro airlines doo
Финансирање опремања 

установе-набавка опреме
481.272,00 577.526,40 484.218,00 Набавка дечијег намештаја

Колпинг друштво Србије
Финансирање опремања 

установе-набавка опреме
Набавка термоса прохромских236.438,40197.032,00

 Износ у уговору се слаже са 

износом на рачунима 
12 Adriatic marinas doo

Финансирање опремања 

установе-набавка опреме
983.500,00 1.180.200,00 Набавка душека и постељине

Укупна вредност свих уговора са Фондацијом Ђоковић износи: 74.277.550,00 динара (вредност у главним уговорима);                                                                                                                                                                                                                                                                                       

82.538.499,63 динара (вредност подуговора);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

82.604.821,72 динара (вредност по коначнима фактурама и окончаним ситуацијама којима располажемо)                                                                                                                                      



РБ
Назив даваоца средстава 

ДОНАТОР
Број уговора Датум уговора Уговорне стране Опис намене

Укупно 

уговорена 

вредност без 

пдв-а

Укупно уговорена 

вредност са пдв-а

Укупна вредност по 

окончаној 

ситуацији

Коментар

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ

19

Бошко Ћирковић 1909 20.08.2014

*"Бошко Ћирковић" доо - донатор                                                   

*ПУ "Перка Вићентијевић"-прималац донације                         

Финансирање обнове вртића 

Зека -извођење радова 885.500,00

Извођење водоинсталатерских радова и радова 

на централном грејању,замена термостакала. 

Радове изводи Водосистем

 Књижено по вредности 

уговора. Прилог: 

спецификација радова 

20
Goodyear Dunlop Sava Tires doo 1901 19.08.2014

*"Goodyear Dunlop Sava Tires" доо - донатор                                                   

*ПУ "Перка Вићентијевић"-прималац донације                         

Финансирање обнове вртића 

Цврчак -извођење радова 576.905,00

Извођење браварских, елктро и молерских 

радова - фирма СЗБР "Вук"
Прилог: предрачун

21

"Forma Ideale" doo 2079 09.09.2014

*"Forma Ideale" доо - донатор                                                   

*ПУ "Перка Вићентијевић"-прималац донације                         

Финансирање опремања вртића 

Невена-набавка опреме 557.942,64

Набавка намештаја за вртић Невена. 

Испоручилац: Форма идеале

 Износ у уговору се слаже са 

износом на рачунима 

1619 21.07.2014

*Help Hilfe zur Selbsthilfe e.V-донатор                               

*ПУ "Перка Вићентијевић"-прималац донације                         

Уговор о 

извођењу 

радова       

1620 21.07.2014

*Help Hilfe zur Selbsthilfe e.V-Донатор                              

*ПУ "Перка Вићентијевић"-Прималац донације                                              

*ISIS Instalacije - Извођачи                         

7.673.031,87

23

Јапанска амбасада 2103 10.09.2014

*Јапанска амбасада - Донатор                                                           

*ПУ "Перка Вићентијевић"-Прималац донације                        Финансирање набавке возила 4.920.750,00

Финансирање набавке возила, гума, ревизије. 

Возила су набављена по профактури НИКОМ 

АУТО доо у износу од 4.920.750,00 дин. Износ је 

без пдв-а, јер је Јапанска амбасада ослобођена 

плаћања пдв-а.

 На дан  31.12.2014. год. 

нереализовани део донације 

Јапанске владе износи 2.173,14 

ЕУР (262.859,32 динара). 

Испоручена су возила, док ће 

набавка и испорука гума, као и 

ревизија бити реализовани у 

првој половини 2015. године 

1618 21.07.2014

*Help Hilfe zur Selbsthilfe e.V-донатор                               

*ПУ "Перка Вићентијевић"-прималац донације                         

Финансирање обнове вртића 

Цицибан-извођење радова

Уговор о 

извођењу 

радова       

1621 21.07.2014

*Help Hilfe zur Selbsthilfe e.V-Донатор                              

*ПУ "Перка Вићентијевић"-Прималац донације                                          

*СЗР "Анђелић Милорад" - Извођач                 

Финансирање обнове вртића 

Цицибан-грађевински радови
57.506,00 EUR 6.813.132,61

Извођење припремних, зидарских, 

сувомонтажних, молерско фарбарских, 

подополагачких радова у вртићу Цицибан
Окончане ситуације

Уговор о 

извођењу 

радова       

1622 21.07.2014

*Help Hilfe zur Selbsthilfe e.V-Донатор                              

*ПУ "Перка Вићентијевић"-Прималац донације                                         

*СЗР Омега плус" - Извођач                 

Финансирање обнове вртића 

Цицибан-електринсталатерски 

радови 1.127.900,00 1.127.900,00

Извођење електро - инсталатерских радова у 

вртићу Цицибан Окончане ситуације
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Фармацеутске комора Србије 2090 10.09.2014

*Фармацеутске коморе Србије - Поклонодавац                                    

*ПУ "Перка Вићентијевић"-Поклонопримац                      

Донација половних клима 

уређаја 60.000,00 Половни клима уређаји Мидеа.

 Прилог: Записник о 

процењеној вредности 
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Миљан Мацановић-(заступник 

више лица која су прикупила 

помоћ) 1498 04.07.2014

*Миљан Мацановић" заступник - донатор                               

*ПУ "Перка Вићентијевић"-прималац донације                         

Финансирање опремања 

установе-набавка опреме

11.169,15 Набавка алата  Потписан записник о 

примопредаји 
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ЈПУ "Наша Радост" 1667 28.07.2014

*ЈПУ"Наша радост" - донатор                                                               

*ПУ "Перка Вићентијевић"-прималац донације                         

Финансирање опремања 

установе-набавка опреме 134.970,19 Донација потрошног материјала за рад са децом

 Књижено по курсу од 

116,4540 дин за 1 ЕУР 

1533 10.07.2014

*Фондација Ана и Владе Дивац - донатор                               

*ПУ "Перка Вићентијевић"-прималац донације                         

Финансирање опремања вртића 

Невена-набавка опреме и 

грађевински радови

Уговор о 

извођењу 

радова       

1541 10.07.2014

*Фондација Ана и Владе Дивац - Донатор                              

*ПУ "Перка Вићентијевић"-Прималац донације                                                     

*Кеј доо - Извођачи                         

Финансирање опремања вртића 

Невена-набавка опреме и 

грађевински радови

3.449.802,00 3.448.655,64 Извођење радова на санацији вртића Невена
 Књижено по окончаној 

ситуацији 

Уговор о 

купопродаји 

намештаја и 

опреме

Закључен у Бгд 

14.07.2014

*Фондација Ана и Владе Дивац - Донатор                                                                                  

*Кеј доо - Извођачи        

Финансирање опремања 

установе-набавка опреме 1.218.540,00 1.218.540,00

Набавка намештаја за вртић Невена
Износ у уговору се слаже са 

износом на рачунима

Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су сви унети подаци потпуни и тачни

 Књижено по окончаној 

ситуацији 
22 Help Hilfe zur Selbsthilfe e.V

Финансирање обнове вртића 

"Зека"

Извођење грађевинских радова у вртићу Зека, 

(зидарски, керамичарски, молерско фарбарски, 

столарски,браварски, подополагачки и остали 

радови).   Додатно: 18.117,12 за израду 

инфотабле - фирма Баним рекламе
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42.420 ЕУР

57.506,00 ЕУР и 1.127.990,00 ДИН

Help Hilfe zur Selbsthilfe e.V

65.007,00 EUR

4.668.342,00

1.159,00 ЕУР
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Фондација "Ана и Владе Дивац"



РБ
Назив даваоца средстава 

ДОНАТОР
Број уговора Датум уговора Уговорне стране Опис намене

Укупно 

уговорена 

вредност без 

пдв-а

Укупно уговорена 

вредност са пдв-а

Укупна вредност по 

окончаној 

ситуацији

Коментар

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ

29
Фондација "Ана и Владе Дивац" 2191 22.09.2014

*Фондација Ана и Владе Дивац - донатор                               

*ПУ "Перка Вићентијевић"-прималац донације

Финансирање опремања 

установе-набавка опреме 558.000,00

Набавка техничких уређаја: телевизор, кућни 

биоскоп, штампач

 Прилог: Записник о 

процењеној вредности 
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"Тopchemie medlab" doo 1359 24.06.2014

*Topchemie medlab doo - донатор                                                           

*ПУ "Перка Вићентијевић"-прималац донације

Финансирање опремања 

установе-набавка опреме 68.066,40

Донација дезинфекционих средстава и средстава 

за чишћење

 Књижено по вредности 

уговора. Прилог: потписана 

отпремница 

2476 29.10.2014

*Српска православна црква - донатор                               

*ПУ "Перка Вићентијевић"-прималац донације

Уговор о 

купопродаји 

2477 29.10.2014

*Српска православна црква - донатор                               

*ПУ "Перка Вићентијевић"-прималац донације                                                     

*Shrooms doo - продавац 271.500,00 Набавка рачунара

Износ у уговору се слаже са 

износом на рачунима
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Центар за интеграцију младих

Потврда о 

донацији 2235 29.09.2014 206.443,91 Набавка намештаја за вртић Невена

 Књижено по курсу од 118,82 

дин за 1 ЕУР 

2478 29.10.2014

*Српска православна црква - донатор                               

*ПУ "Перка Вићентијевић"-прималац донације

Уговор о 

купопродаји 

2479 29.10.2014

*Српска православна црква - донатор                               

*ПУ "Перка Вићентијевић"-прималац донације                                               

*Кватро плус - продавац 1.380.000,00 1.656.000,00 Набавка машина за прање веша

 Књижено по вредности 

уговора. Прилог: отпремница 
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Rotary club

Потврда о 

примопредаји 13.10.2014 172.802,96 172.802,96

Донација рачунара, телевизора,играчака, 

штафелаја, потрошног материјала за цртање

Књижено по рачунима
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Центар за интерактивну 

педагогију 2301 07.10.2014

*ЦИП-Центар за интерактивну педагогију - донатор                                                           

*ПУ "Перка Вићентијевић"-прималац донације

Финансирање опремања 

установе-набавка опреме 150.000,00 Донација потрошног материјала за рад са децом

 Прилог: Записник о 

процењеној вредности 
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Регистар националног интернет 

домена Србије 3039 30.12.2014

*Регистар националног интернет домена"-донатор                                                         

*ПУ "Перка Вићентијевић"-прималац донације                                              

*Оффице ланд" доо  - Испоручилац

Финансирање опремања 

установе-набавка опреме 599.886,00

Набавка аудио визуелне опреме и потрошног 

материјала

Износ у уговору се слаже са 

износом на рачунима
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ИБГ доо 2811/1 05.12.2014

*ИБГ доо"-донатор                                                                                          

*ПУ "Перка Вићентијевић"-прималац донације                                                          

*СЗТР "Димитрић" доо  - Испоручилац

Финансирање опремања 

установе-набавка опреме 99.800,00 Набавка усисивача и кеса за усисиваче

Износ у уговору се слаже са 

износом на рачунима

16.735.688,05 ДИН  

+  167.829,45 ЕУР
36.362.709,08

Датум, 27.02.2015. године Гордана Јоксић - шеф рачуноводства Милош Десанчић - директор

271.500,00

1.656.000,00

Вредност свих осталих уговора (без уговора са фондацијом Ђоковић) износи 16.735.688,05 динар + 167.829,45 ЕУР, а 

вредност по коначним фактурама и окончаним ситуацијама којима располажемо износи укупно 36.362.709,08 динара.

Укупна вредност свих донација према уговорима о донацији износи : 99.275.187,68 динара + 167.829,45 ЕУР.                                                                                                                                                                

Укупна вредност по коначним фактурама и окончаним ситуацијама којима располажемо износи: 

118.967.530,80 динара                                                                                                                                                                                    
Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су сви унети подаци потпуни и тачни

1.737,45 ЕУР
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33

Српска православна црква, 

Епархија ваљевска

Српска православна црква, 

Епархија ваљевска

Финансирање опремања 

установе-набавка опреме

Финансирање опремања 

установе-набавка опреме


















