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Предмет: Образложење захтева за текуће издатке за 2015. годину
Захтев за текуће издатке 4151 /Трошкови превоза запослених радника/
Планирана накнада за превоз запослених износи 2.730.000,00 динара. Планирано је да се износ од
560.000,00 динара обезбеди из буџетских средстава, а 2.170.000,00 динара из сопствених средстава.
Захтев за текуће издатке 421
Планирани су трошкови платног промета за 2015. годину у износу од 280.000,00 динара. Планирано је да се
износ од 80.000,00 динара обезбеди из буџетских средстава, а 200.000,00 динара из сопствених средстава.
Планирани трошкови за комуналне услуге за 2015. годину износе 213.000,00 динара. Планирано је да се
износ од 13.000,00 динара обезбеди из буџетских средстава, а 200.000,00 динара из сопствених средстава.
Планирани су трошкови енергетских услуга за 2015. годину у износу од 1.780.000,00 динара. Планирано је
да износ се износ од 330.000,00 динара обезбеди из буџетских средстава, а 1.450.000,00 динара из
сопствених средстава.
Планирани трошкови за услуге комуникација за 2015. годину износе 940.000,00 динара. Планирано је да
се износ од 190.000,00 динара обезбеди из буџетских средстава, а 750.000,00 динара из сопствених
средстава.
Запослени Школе закључно са 2015. годином имају обезбеђено осигурање преко ресорног
Министраства.
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 последипломских студија (магистарских, одбране докторских теза и докторских
студија). Стога се планира један део средстава у износу од 3.000.000,00 за ове намене у 2015. години.
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.
У Високој ИЦT 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 се 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 ИЦT школу јер би софтвер имао лого Школе на
графичком интерфејсу апликације и линк ка посебној страници са различитим подацима о Школи.
Захтев за текуће издатке 424
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 у
износу од 480.000,00 динара планира се за учешће студената у спортским такмичењима у оквиру 2015
године. Планира се и учешће наших студената на такмичењима у информатици.
Захтев за текуће издатке 425
Школа планира да предстојећој летњој сезони уради делимично кречење и ситне поправке у згради у
износу од 480.000,00 динара.
Планирају се и редовне текуће поправке и одржавање опреме за образовање (рачунара, фотокопира,
принтера... ) и опреме за јавну безбедност.
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 и износу од 480.000,00 динара.
План је урађен уз претпостављени пораст цена какав је био у односу на претходну годину и пројектовани
раст инфлације.
Из приложене табеле текућих издатака и прихода се види да ће Школа из сопствених извора покушати да
изфинансира велики део текућих издатака. Велика је неизвесност остваривања планираних прихода.
Када Школа добије информацију, од Министарства просвете науке и тех. развоја, о износу одобрених
буџетских средстава, може да утврди у свом финансијском плану коначан износ финансијских средстава са
којима ће располагати у наредној буџетској години.
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