СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
,, Др РУЖИЦА РИП ''
СОМБОР
ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
у периоду од 01.01.-31.12.2020. године
ПРИХОДИ :
-приходи из буџета Републике (плате)
-приходи из буџета Општине
-приходи из буџета Покрајине
-приходи од ванредних ученика
-донације редовних ученика – трошковник
-родитељски динар (хуманитарна помоћ)

64.240.064,86
7.514.609,93
376.079,68
557.860,00
611.500,00
7.470,00
УКУПНИ ПРИХОДИ =

73.307.584,47

РАСХОДИ :
-плате, додаци и накнаде запослених
-социјални доприноси на терет послодавца
-накнаде у натури (месечне карте,пакетићи)
-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 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.,безбед. и зашт.на раду, ФУК ,коричење...)
-трошкови осигурања ученика
-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
-материјал за одржавање хигијене
-потрошни и материјал за посебне намене (ситан инвентар)
-дотације непрофитним удружењима (удр.дистрофичара,церебралне парал.)
-трошкови административних и судских такси

55.809.153,10
8.839.813,08
458.899,48
86.276,64
1.597.045,77
844.768,62
89.967,73
1.391.427,75
64.776,16
73.133,30
122.250,23
44.462,38
15.540,00
58.766,00
232.600,00
34.400,00
125.880,48
118.297,59
223.952,87
131.750,00
6.053,46
389.888,00
566.094,70
103.271,16
75.190,00
193.459,35
257.781,69
243.079,22
191.463,93
7.470,00
2.427,00

-издаци за набавку основних средстава (буџет АПВ)
- инерактивна табла и пројектор
99.679,68
- модел новорођенчета
130.752,00
- водено купатило
119.248,00
-издаци за набавку основних средстава (буџет града)
- бела табла магнетна
7.289,00
- плафонских носачи пројектора
17.460,00
- намештај за 4 учионице
411.120,00
-издаци за набавку основних средстава (донације)
- CD player-и
9.998,00
- књига за библиотеку - „Ботаникум“
3.600,00
- столице са плочом за писање (почето 2019.) 3.684,24
- Multi mega V-5 апарат ( физиотерапеути) 444.765,60
УКУПНО РАСХОДИ =

349.679,68

436.169,00

462.047,84

73.647.236,21

Напомена : Набавка апарата за кабинет за физиотерапеуте извршена је из добити
ранијих година од средстава донација.
Из добити ранијих година је извршен и поврат више плаћене матурске
Екскурзије, на име Лукић Маја у износу 1.173,00 динара
Укупно умањење расхода и издатака = 445.938,60
КОРЕКЦИЈА РЕЗУЛТАТА ИЗ ДОБИТИ РАНИЈИХ ГОДИНА =

445.938,60

ВИШАК ПРИХОДА =

121.686,86

Од тога : наменски опредељен =
нераспоређен =
Сомбор, 04.02.2021.

0,00
121.686,86

Шеф рачуноводства
Надежда Вукмировић

