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Предмет: Образложење уз Табелу (Остали приходи и примања)
До износа укупно планираних средстава (прихода, примања, расхода и издатака) у овом
предлогу дошло се на основу анализе извршења плана за 2012. годину, и извршења процене
могућих остварења за 2013. годину, као и у складу са смерницама из Фискалне стратегије.
1) Планирани приходи и примања за финансирање рада Школе за 2013. годину:
•
•
•
•

Из буџета Републике Србије.(мат. трошкови)
Из буџета Републике Србије.(зараде)
Укупно из буџета
Сопствени приходи Школе
Меморандумске ставке за реф. расхода
Укупно соп. приходи

1.165.000,00 дин.
54.937.859,00 дин.
56.102.859,00 дин.
55.293.225.00 дин.
1.880.000,00 дин.
57.173.225,00 дин.

УКУПНО:......................................................................113.276.084,00 дин.

1) Структура планираних сопствених прихода приказана је табелом:
•
•
•
•
•
•
•
•

Приходи од школарине
Приходи од испита
Пријемни испити
Издвање уверења, потврде, молбе
Приход од Cisco курса
Приходи од припремне наставе
Приход од продаје скрипти
Меморандумска ставка за рефундацију

47.233.225,00 дин.
5.040.000,00 дин.
1.200.000,00 дин.
300.000,00 дин.
650.000,00 дин.
320.000,00 дин.
550.000,00 дин.
1.880.000,00 дин.

УКУПНО:...................................................................................... 57.173.225,00 дин.
Правни основ стицања прихода садржан је у члановима 60 и 61 Закона о високом образовању
("Службени гласник РС",бр. 76/2005....44/2010.).
2) Планирани расходи и издаци за 2013. годину су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Плате, додаци и накнаде запослених
20.381.357,00 дин.
Социјални доприноси на терет послодавца
3.648.368,00 дин.
Накнаде у натури
300.000,00 дин
Социјална давања запосленима
2.480.000,00 дин.
Накнаде трошкова запосленима
1.300.000,00 дин.
Награде запосленима и ост. посеб. Расходи
1.300.000,00 дин.
Стални трошкови
3.176.500,00 дин.
Тршкови путовања
1.050.000,00 дин.
Услуге по уговору
15.219.000,00 дин.
Специјализоване услуге
724.000,00 дин.
Текуће поправке и одржавање
800.000,00 дин.
Материјал
2.249.000,00 дин.
Амортизација............................................................................ ........................................
Дотације
15.000,00 дин.
Порези, обавезне таксе и казне
20.000,00 дин.
УКУПНО:

3.) Планирана набавка основних средстава
1. Набавка опреме
2. Нематеријална имовина
3. Набавка ѕалихе робе за дању продају
УКУПНО

52.663.225.00 дин.
3.200.000,00 дин.
1.200.000,00 дин.
110.000,00 дин.
4.510.000,00 дин.
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Предмет: Образложење захтева за основна средства
Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије је учинила много у
набављању основних средстава неопходних за извођење наставе у области комуникационих и
информационих технологија. Школа поседује велики број рачунара неколико генерација, Cisco рутера и
свичева, принтера, велики број мерних инструмената и макета за едукацију, оптичких мерних
инструмената опреме за спајање који се користе у редовној настави на четири основна студијска
програма.
И поред наведеног, због застаревања опреме као и савремености програма, неопходно је сваке године
улагати знатна средства за иновирање постојеће опреме. Школе је планирала набавку основних средстава
за 2013. годину и то:

•

Рачунара, пројектора и мрежне опреме неопходне у настави на свим смеровима и опреме
неопходене за реализацију Пројекта унапређења сајта Школе

•

Мерне опреме за телекомуникације (анализатор спектра, оптички мерач снаге, бежични рутер).

•

Лиценце и легализован наменски софтвер за одговарајуће предмете.

Школа планира да следећу летњу сезону посвети кречењу и адаптацији учионичког простора
/сала 7 и 8/ и том приликом опреми простор новoм опремом.
На иницијативу Комисије за информациони систем Школе, Наставно веће и Савет Школе усвојили су
израду Пројекта развоја виртуелне лабораторије за телекомуникације.
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Предмет: Образложење захтева за текуће издатке
1.

Захтев за текуће издатке 421

Школа поседује врло скупоцену опрему за коју је годинама издвајала велика средства, па је неопходно да
се иста осигура од непредвиђених штета и хаварија, што је овим планом предвиђено.
Запослени Школе закључно са 2015. годином имају обезбеђено осигурање преко ресорног министраства.
2. Захтев за текуће издатке 423
Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије је сваке године
издвајала знатна средства за усавршавање запослених у оквиру курсева из области битних за извођење
наставе, као и специјалистичких и других последипломских студија (магистарских, докторских теза i
докторских студија). Стога се један део средстава планира и за ове намене у наредној календарској
години.
Школа поседује студентску базу која захтева велике измене с обзиром на промену начина студија, a
везане за увођење кредитног система, као и због увођења студентских и наставничких сервиса (унос
оцена и комплетан оперативни рад преко мреже). Један део израде софтвера je рeaлизован у 2011. и
2012. години а даљи развој овог софтвера је планиран за 2013. годину.
Школа, и поред великог броја стално запослених наставника и сарадника, ангажује један број наставног
особља у допунском радном односу (на основу чега је и добила акредитацију). Стога се један део
средстава планира за ове стручне услуге.
Студенти Школе су веома активни и изузетно успешни у великом броју спортова. Имајући у виду да се
на овај начин репрезентује установа и афирмише значај спорта у развоју младих, велики део средстава
планира се за учешће студената у спортским такмичењима у оквиру Електријаде 2013 године. Планира
се и учешће наших студената на такмичењима у информатици. Такође се очекује и учешће студената на
симпозијумима на којима се презентују студентски радови из области банкарства, иформатике и
електротехнике.
У Високој ICT школи постоји пракса израде пројеката у оквиру којих се:

•

Унапређује самоевалуација наставних програма, квалитета наставе и опреме, што је према
стандардима Националног савета и Комисије за акредитацију, неопходно континуирано радити.

•

Непрекидно развијају функционалности, дизајн и садржаји сајта Школе, као битни предуслов за
добро информисање и комуникацију наших активних студената са свим субјектима у Школи, као и
информисање јавности о раду Школе.

•

Уводи интерактивна настава, заснована на мултимедијалним садржајима као припрема за развој
учења на даљину.

•

Остваривање дугорочне сарадње са средњим школама које школују ученике у областима које се
изучавају на студијским програмима у Школи. Део блок наставе за ученике би се реализовао у
лабораторијама Школе уз истовремено присуство наставника средње школе и наставника или
сарадника наше школе. Предвиђа се да овим кусевима блок наставе буде обухваћено око 600
ученика средњих школа годишње у укупном обиму од око 1000 часова. За овај вид сарадње
Школа је планирала средства, са очекивањем да ће се та средства вишеструко вратити кроз
побољшање структуре и успеха кандидата који се уписују у школу, а тиме и повећања квалитета
студија.

•

Лабораторијска опрема која се користи у Школи у три лабораторије за наставу из области
телекомуникација је стара више од 20 година. Школа није у могућности да опреми савремену
лабораторију за телекомуникације са довољним бројем радних места због великог броја
различитих уређаја које захтева једно радно место и високе цене опреме. Далеко је прихватљивија
варијанта да се опреми рачунарска лабораторија са специјализованим софтвером, симулатором
лабораторије за телекомуникације. Пројектовање и имплементација комплетног софтвера би се
реализовала у Школи. Била би развијена самостална апликације за MS Windows оперативни
систем, а такође и Web апликације која би имала сличне функционалности као и самостална
апликација. Web апликација би се налазила на школском серверу и тиме би био омогућен приступ
виртуелној лабораторији за телекомуникације преко Интернета. Поред развоја софтвера, требало
би написати и неколико практикума за лабораторијске вежбе у електронској и штампаној форми
које би студенти користили у току рада у виртуелној лабораторији. Једна верзија виртуелне
лабораторије би била бесплатно дељена за коришћење у настави заинтересованим средњим
школама. Та верзија би била промотивна за Високу ICT школу јер би софтвер имао лого Школе на
графичком интерфејсу апликације и линк ка посебној страници са различитим подацима о Школи.
3. Захтев за текуће издатке 425

Школа планира да следећу летњу сезону посвети кречењу и адаптацији учионичког простора /сала 7 и 8/
у Школи. Такође, планирано је и уређење двориштап зелених површина.
4. Захтев за текуће издатке 426
Планирана су средства за канцеларијски материјал у администрацији и материјал за потребе припреме
наставе, као и средства за одржавање хигијене у школи.
У оквиру наставе на смеру телекомуникације се раде вежбе које захтевају коришћење потрошног
материјала.
План је урађен уз претпостављени пораст цена какав је био у односу на претходну годину и
пројектовани раст инфлације.
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