Предлог финансијског плана за 2016. годину састоји се од општег и посебног дела.

1.

ОПШТИ ДЕО

ВИСОКА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Булевар Зорана Ђинђић-а,152 а
Пиб:

104266365

Матични број :

17642162

Шифра:

10074

Висока туристичка школа је од свог оснивања до данашњих дана пролазила
кроз више фаза развоја, стално унапређујући своју програмску оријентацију,
усклађујући студијске програме са захтевима туристичке привреде.

Циљеви будућег развоја Школе проистичу из потребе за интеграцијом у
савремене европске тенденције у образовању за туризам.

Посебан нагласак у раду Високе туристичке школе струковних студија стављен је
на остваривање сарадње са домаћим и иностраним туристичким агенцијама и тур
оператерима у циљу укључивања студената у њихов рад.

Комисија за акредитацију и проверу квалитета 5.септембра 2014.године донела је
Решење о акредитацији два модула специјалистичких студија , и то:
 Управљање у туризму, и
 Менаџмент организатора путовања.

У текућој 2016.години одржаће се трећа Међународна научна конференција
„BITCO“ под називом:“Образовање у туризму“.

Висока туристичка школа има част да учествује у FUSE TEMPUS пројекту,којим
руководи Универзитет у Нишу.
Висока туристичка школа има најдужу традицију у образовању кадрова за потребе
туризма у Србији.
Установа има у сталном радном односу 45 запосленa, од којих је 14 доктора
наука, 13 магистара и 6 са мастер дипломама.
Школа располаже са 3797 м² и 1676 места за студенте, библиотеком која је
снабдевена са преко 3000 библиотечких јединица, амфитеатрима и учионицама,
кабинетом за информатику као и другим просторијама за наставу, рад и
друштвене активности студената.
Расположива наставна средства омогућавају савремени приступ у реализацији
наставе, а значајна средства константно се издвајају за набавку савремених
учила, рачунарске опреме и реновирање школског простора.

УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2016. ГОДИНУ
До износа укупних планираних средстава (прихода, примања, расхода и
издатака) у Предлогу плана дошло се на основу анализе извршења плана у
периоду од 01.01 до 30.06.2015. године и извршене процене могућих остварења
за 2015.годину, као и параметара из Меморандума и Упутстава министарства.
1.Планирани приходи и примања за финансирање рада Школе за
2016.годину састоје се из следећих средстава:
- из буџета Републике Србије (трансфери од Министарства)..............1.145.668,00
- сопствених прихода установе ......................................................

74.466.000,00

УКУПНО:

75.611.668,00

Из сопствених средстава, за финансирање текућих активности планирано
је 74.466.000,00 динара, а за финансирање нефинансијске имовине
6.550.000,00 динара и 6.023.357,70 динара из буџета из Републике Србије.

2. ПОСЕБАН ДЕО СУ ЗАХТЕВИ ЗА :
а) ЗАХТЕВ ЗА ТЕКУЋЕ ИЗДАТКЕ
б)ЗАХТЕВ ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА

