
Раша Недељков

Тополска 22,Врачар,Београд

ДОПИС

Поштовани,

Због годишњих одмора нисмо били у могућности да Вам одговоримо у 
законском року на  захтев за приступ информацији од јавног значаја.

Уз извињење због кашњења,одговарамо на исти по жалби  број 071-01-
2966/2017-03.

Достављамо тражене информације 

Цена ванредних испита је иста последњих неколико година по Одлуци о 
утврђивању висине школарине за банредне ученике средњих школа-коју 
нам шаље Министарство Просвете.

-650,00 усмени испит;

-750,00 испит са писменим;

-1.000,00 испит са вежбама и практичним делом.

У 2011/2012 уплаћено од ванредних испита 82.560,00 а средства су 
искоришћена у следеће сврхе:

-поправку и одржавање копир апарата;

-поправке по кабинетима;

-сијалице за школу;

-пошту, обрасце;

-поклон пакетићи за  децу  запослених;

-дневнице запосленима за нека од такмичења.

У 2012/13 уплаћено 55.806,00 а средства искоришћена за:

-усисивач;



-маркице;

-стручно усавршавање запослених;

-сечење стакла;

-трошкове путовања и стручне услуге.

У 2013/14 од ванредних прикупљено 69.900 и средства искоришћена за:

-сервисе рачунара;

-делове за водовод и канализацију;

-поправку сл.аутомобила;

-такмичења;

-поклоне пензионерима;

-дневнице за сл.путовања.

-посебне услуге(венци, сузе...).

У 2014/2015-прикупљено 57.350,00 као и претходних година утрошено на 
текућа одржавања школе.

Напомињемо да је у наведеним годинама било неопходно користити 
средства прикупљена од ванредних испита за потребе школе, и сходно 
томе је на наставничком већу ранијих година и договорено да се за потребе
школе та средства и користе, јер је финансирање од локалне самоуправе 
било јако лоше.Од 2014/15 захваљујући јавној Веб апликацији Рино, 
финанасирање је јако боље.По одлуци о изменама и допунама правилника 
о ванредним ученицима која је ступила на снагу 06.02.2015-врши се 
расподела средстава члановима комисије и то на следећи начин: 
испитивачима и председнику комисије 55% , а 45% школи.

У 2015/2016-прикупљено 69.750,00-од тога 38.362,50 исплаћено 
испитивачима,члановима и председнику комисије а износ од 31.387,50 
остао је школи.

Извештај за горе наведено извршила Икић Марија-шеф рачуноводства 
дана 06.09.2017.

У прилогу: Одлука о расподели 

Уз још једно извињење,уколико Вам треба још нека информација радо 
ћемо Вам изаћи у сусрет,



С поштовањем,

Икић Марија

Шеф рачуноводства

Средње школе „Жикица Дамњановић“
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