СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
,, Др РУЖИЦА РИП ''
СОМБОР
ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
у периоду од 01.01.-31.12.2017. године
ПРИХОДИ :
-приходи из буџета Републике (плате)
-приходи из буџета Општине
-рефундације социјалних давања
-приходи из буџета Покрајине
-приходи од ванредних ученика
-приходи од продаје добара или услуга
-донације редовних ученика – трошковник
-родитељски динар (екскурзије,сајам,банкет,санитарни преглед)
-приходи од рабата на осигурање
-остали приходи (поврат Бељански-плате)
УКУПНИ ПРИХОДИ =

51.601.723,90
8.258.346,08
332.734,00
25.279,00
1.237.780,00
5.251,95
563.150,00
5.117.641,78
11.210,00
15.033,52
67.168.150,23

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 и помоћи
-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 путовања ученика на такмичења
-услуге одржавања рачунара и софтвера
-трошкови стручног усавршавања запослених
-трошкови репрезентације и награда ученика
-трошкови такмичења ученика
-услуге личног пратиоца ученика са спец.потребама
-остале опште услуге (чл.мат.ком.,сајам образ.,план ППЗ...)
-трошкови осигурања ученика
-трошкови екскурзија,банкета,санит.прегл...-родитељски динар
-услуге образовања
-медицинске услуге (јавна инспекција и анализа)
-текуће поправке и одржавање објеката

44.597.991,11
7.742.092,60
383.948,07
332.764,02
242.681,00
2.447.214,48
555.304,26
91.438,08
1.346.606,21
120.997,25
69.521,80
130.274,07
36.808,05
14.145,00
103.622,41
330.960,46
48.600,00
41.900,00
51.300,00
94.861,72
5.550,00
493.723,43
159.060,05
102.060,00
4.659.292,83
29.113,91
224.150,00
1.260.892,54

-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
-издаци за набавку лап топа са софтвером за уч.са спец.потребама
-издаци за набавку намештаја (уг.гарнитура за ученике, кухиња)
-издаци за набавку телефонског апарата
-издаци за набавку камере за видео надзор
-издаци за набавку контејнера
-издаци за набавку решоа и кувала
-издаци за набавку пројектора,инклинометра,полица
-издаци за набавку бојлера
УКУПНО РАСХОДИ =
ВИШАК ПРИХОДА =
Од тога : наменски опредељен =
нераспоређен =

191.292,33
113.245,00
182.287,90
317.444,68
144.822,33
120.839,05
49.000,00
611,00
89.350,00
58.031,00
2.295,00
16.560,00
34.800,00
9.684,00
91.807,48
5.490,00
67.144.433,12
23.717,11
0,00
23.717,11

Сомбор, 25.01.2018.
Шеф рачуноводства
Надежда Вукмировић

