СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
,, Др РУЖИЦА РИП ''
СОМБОР
ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
у периоду од 01.01.-31.12.2018. 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)
-остали приходи (курсне разлике матурске екскурзије)
УКУПНИ ПРИХОДИ =

56.883.527,15
7.565.253,67
379.508,02
48.909,00
1.111.700,00
596.730,00
4.985.336,79
14.612,71
71.585.577,34

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
услуге личног пратиоца ученика са спец.потребама
-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

48.311.356,34
8.313.491,40
330.492,96
379.507,96
1.099.877,00
2.350.388,71
144.835,01
100.421,72
1.558.773,74
106.300,52
85.254,42
135.984,78
33.257,13
16.835,00
151.495,11
283.968,00
72.800,00
20.000,00
81.300,00
140.167,32
197.271,40
128.257,97
112.387,50
4.346.641,33
14.952,53
600.188,00
971.904,43
167.427,15
125.572,00
169.921,00

-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 калипера и 2 инклинометра
-издаци за набавку 2колица за негу и паравана
-издаци за набавку књига за библиотеку

434.571,61
161.126,55
101.941,57
23.390,00
10.140,00
40.320,96
32.640,00
23.831,20

УКУПНО РАСХОДИ =
ВИШАК ПРИХОДА =

71.378.992,32
206.585,02

Од тога : наменски опредељен =
нераспоређен =

0,00
206.585,02

Сомбор, 01.02.2019.
Шеф рачуноводства
Надежда Вукмировић

