
БУЛЕВАР МАРШАЛА ТОЛБУХИНА БР.30 

БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД 

 

 

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 

 

 

ПОДРАЧУН: 840-637661-82 

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ДОМА ЗДРАВЉА „НОВИ БЕОГРАД“  

на дaн14.01.2022. године 

 

 

ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ПО НАМЕНАМА  
Прилив РФЗО – плате примарна здравствена заштита     

Прилив РФЗО – плате примарна здравствена заштита – Боловање 35%            
Прилив РФЗО – плате стоматолошка здравствена заштита      
Прилив РФЗО – плате стоматолошка здравствена заштита – Боловање 35%              
Прековремени рад-разлика прековременог рада Covid19-ПЗЗ         
Прилив РФЗО –Новчане помоћи и новогодишње награде за запослене       
Прилив РФЗО – превоз примарна здравствена заштита       
Прилив РФЗО – превоз стоматолошка здравствена заштита       
Неуговорени превоз          
Неуговорени плате и додаци на плате        
Прилив РФЗО - лекови                
Прилив РФЗО – санитетски и медицински потрошни материјал      
Прилив РФЗО – енергенти    
Прилив РФЗО – материјални и остали трошкови у примар. здрав. заштити                 
Прилив РФЗО – остали дирекни и индир. трошкови у стом. здрав. заштита          
Прилив РФЗО ван уговора – сандостатин, соматулин        
Прилив РФЗО ван уговора – отпремнине у ПЗ    
Прилив РФЗО ван уговора – отпремнине у стоматологији              
Прилив РФЗО ван уговора – јубиларне награде у ПЗ      
Прилив РФЗО ван уговора – јубиларне награде у стоматологији            
Прилив РФЗО ван уговора – инвалиди         
Прилив РФЗО-накнада трошкова погребних услуга у ПЗЗ               
Прилив РФЗО-накнада трошкова погребних услуга у СЗЗ         
Прилив РФЗО-солидарна помоћ услед боловања Covid-19-ПЗЗ          
Прилив РФЗО-солидарна помоћ услед  боловања Covid-19-СЗЗ                 
Новчана помоћ запосленима ангажованим у Covid 19 -ПЗЗ          
Новчана помоћ запосленима ангажованим у Covid 19-СЗЗ  
Новчана помоћ неуговореним радницима у  Covid 19-ПЗЗ             
Новчана помоћ услед рођења детета           
Новчана помоћ неуговорени ангажованим у Covid 19-ПЗЗ            
Прилив од партиципације       40.438,00                                                                
Новчана помоћ запосленима у ЗУ по закључку владе 8.928.570,00 
Прилив од Министарства здравља РС                  
Остали приливи           
УКУПАН ПРИЛИВ 8.969.008,00                              

 

 

 

 

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ПРЕТХОДНОГ ДАНА  31.140.107,67 
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ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО НАМЕНАМА  
РФЗО уговорени – плате    

РФЗО уговорени – плате – Боловање 35%          
Прековремени рад-разлика прековременог рада Covid 19-ПЗЗ         
РФЗО уговорени – превоз     
Неуговорени радници  - плате      
Неуговорени радници - превоз                   
Исплата новчане помоћи и новогодишње награде за запослене         
Лекови                     
Санитетски и медицински потрошни материјал                
Енергенти     
Материјални и остали трошкови у примар. здрав. заштити    113.282,28                                    

Остали дирекни и индир. трошкови у стом. здрав. заштита        8.320,34                  
Сандостатин, соматулин         
Отпремнине        
Јубиларне награде ПЗ       
Јубиларне награде стоматологија        
Финансирање инвалида                
Трошкови погребних услуга  у ПЗЗ            
Трошкови погребних услуга у  СЗЗ             
Трошкови –солодарна помоћи услед  боловања Covid-19-ПЗЗ                
Трошкови –солодарна помоћи услед  боловања Covid-19-СЗЗ            
Трошкови-новчана помоћ запосленима –Covid 19 -ПЗЗ         
Трошкови-новчана помоћ запосленима-Covid 19-СЗЗ  
Трошкови-новчана помоћ неуговореним запосленима -Covid19-ПЗЗ           
Новчана помоћ услед рођења детета          
Новчана помоћ неуговореним ангажованим у Covid 19-ПЗЗ       
Новчана помоћ запосленима у ЗУ по закључку владе   8.928.570,00 
Повраћај директних и индиректних трошкова     
 Остале исплате                                                                         
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ   9.050.172,62                                                                                                                  

УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ на дан 14.01.2022. године 31.058.943,05   

 


