СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
,, Др РУЖИЦА РИП ''
СОМБОР
ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
у периоду од 01.01.-31.12.2019. године
ПРИХОДИ :
-приходи из буџета Републике (плате)
-приходи из буџета Општине
-рефундације социјалних давања
-приходи из буџета Покрајине
-приходи од ванредних ученика
-донације редовних ученика – трошковник
-родитељски динар (екскурзије,сајам,банкет,санитарни преглед)
УКУПНИ ПРИХОДИ =

59.007.543,66
8.142.223,43
867.244,87
24.200,00
878.810,00
775.625,00
5.542.834,53

75.238.481,49

РАСХОДИ :
-плате, додаци и накнаде запослених
-социјални доприноси на терет послодавца
-накнаде у натури (месечне карте,пакетићи)
-накнаде по основу боловања и породиљских надокнада
-накнаде по основу отпремнине ( Вукобратовић )
-накнаде за помоћ у медицинском лечењу запослених
-накнада за превоз на посао и са посла
-јубиларне награде
-трошкови платног промета
-трошкови ел.енергије и грејања
-трошкови водовода и канализације
-комуналне услуге
-трошкови ПТТ услуга,мобилне телефоније и интернета
-трошкови осигурања имовине и запослених
-трошкови РТВ и кабловске телевизије
-трошкови службених путовања у земљи
-трошкови службених путовања у иностранству (матурска екскурзија)
-трошкови превоза ученика на такмичења и у бању на практ.наставу
-услуге одржавања рачунара и софтвера
-трошкови стручног усавршавања запослених
-трошкови репрезентације и награда ученика
-остале опште услуге (чл.мат.ком.,сајам образ....)
-трошкови осигурања ученика
-трошкови екскурзија,банкета,санит.прегл...-родитељски динар
-услуге образовања
-медицинске услуге (јавна инспекција и анализа)
-текуће поправке и одржавање објеката
-текуће поправке и одржавање опреме
-трошкови административног материјала
-стручна литература за запослене
-материјал за образовање и наставу

51.026.639,15
8.281.969,70
390.908,20
867.244,87
293.613,00
103.984,97
2.236.246,94
778.233,75
101.506,98
1.234.773,94
129.778,41
72.343,25
122.967,29
44.379,28
12.950,00
73.309,14
333.114,99
444.200,01
34.400,00
146.000,00
195.362,50
83.650,88
136.750,00
5.138.125,65
19.541,14
165.576,00
777.796,42
195.895,79
99.411,99
170.224,35
322.609,38

-материјал за одржавање хигијене
-потрошни и материјал за посебне намене (ситан инвентар)
-дотације непрофитним удружењима (удр.дистрофичара,церебралне парал.)
-трошкови административних и судских такси
-издаци за набавку 14 компјутера за кабинет информатике
-издаци за набавку плафонских носача пројектора
-издаци за набавку ваге и кондуктора за кабинет фармације
-издаци за набавку калкулатора и 2 notebook-a
-издаци за набавку књига за библиотеку
-издаци за набавку столица са плочом за писање (у припреми)

Сомбор, 29.01.2020.

178.865,84
57.265,80
25.770,00
24.622,00
488.838,00
34.860,00
51.466,80
82.665,00
50.360,00
71.520,06

УКУПНО РАСХОДИ =
ВИШАК ПРИХОДА =

75.099.741,47
138.740,02

Од тога : наменски опредељен =
нераспоређен =

0,00
138.740,02

Шеф рачуноводства
Надежда Вукмировић

