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АЖУРИРАЊЕ
ИНФОРМАТОРА О РАДУ

ПРЕХРАМБЕНО-ХЕМИЈСКЕ ШКОЛЕ У НИШУ  

Интегрални текст Информатора о раду: дел.број 1-1079/1 од 14.09.2018.године
Прво објављивање Информатора: 02.06.2010.године
Претходно ажурирање: 03.03.2019.године
Информатор је израђен као јединствени документ са Годишњим планом рада школе за
школску годину као додатком  који чини његов саставни део. 
Информатор се објављује на интернет презентацији школе www.  phsnis  .edu  .  rs   .
Текст ажурирања се објављује на интернет презентацији школе www.  phsnis  .edu  .  rs   .

У делу VI СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
врши  се  ажурирање  података,  тако  што  се  објављује  списак  најчешће  тражених
информација од јавног значаја:

- Одбор за људска права (захтев од 15.01.2018.године) – одговорено
- Захтев запослене за достављањем копије евиденције осталих облика образовно-

васпитног  рада  за  школску  2015/2016.годину  (захтев  од  13.02.2019.год.)  -
одговорено

- Захтев  запослене  за  достављањем  потврде  о  износима  дисциплинских  казни
(захтев од 21.06.2019.год.) - одговорено

- Захтев грашанина за достављање финансијског извештаха за 2017.годину (захтев
од 27.02.2019.год.) – одговорено.

-
У  делу XIII   ПОДАЦИ  О  ПРИХОДИМА  И  РАСХОДИМА  врши  се  ажурирање  уносом
података из Финансијског извештаја за 2018.годину који је усвојен на седници Школског
одбора од 26.02.2020.године:

Остварени резултати у 20  18  .години  :  
Приходи из буџета - Република: 74.575.000
Приходи из буџета – Град Ниш: 8.128.000
Боловања: 1.794.000
Приходи од родитељског динара: 309.000
Приходи од ванредних ученика: 186.000
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Примања од продаје робе: 889.000
Еразмус +: 1.655.000
Укупно приходи: 87.536.000
Расходи из буџета – Република: 74.575.000
Расходи из буџета – Град Ниш: 8.128.000
Расходи на име боловања: 1.794.000
Расходи из осталих финансирања: 1.384.000
Укупно расходи: 85.881.000
Суфицит у укупном износу од 1.655.000 динара.

У делу XIV ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ врши се ажурирање
уносом података  из  Извештаја  о  реализацији  ЈНМВ за  2019.годину  који  је  усвојен  на
седници Школског одбора од 26.02.2020.године:

У делу XVI ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА  врши се
ажурирање уносом података из Финансијског извештаја за 2019.годину који је усвојен на
седници Школског одбора од 26.02.2020.године:

Укупан износ исплаћених плата запослених 61.257.000
Доприноси за ПИО: 7.358.000
Доприноси за здравствено осигурање: 3.158.000
Доприноси за незапосленост: 436.000
Отпремнине: 241.000
Боловање: 1.794.000
Превоз запослених на посао и са посла: 982.000
Помоћ у медицинском лешењу: 234.000
Помоћ у случају смрти:34.000
Накнада трошкова за запослене: 929.000
Јубиларне награде: 402.000
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