
НА ОСНОВУ ЧЛАНА 73 СТАВ 14 И 17 ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ („СЛ.ГЛ.РС“ БР.88/2017), ЧЛАНА 18, 35 СТАВ 1 ТАЧКА 1 И 

70 СТАВ 4 СТАТУТА СПОРТСКЕ ГИМНАЗИЈЕ У БЕОГРАДУ, БР.02-1869 ОД 30.01.2018. године, 

КАО И НА ОСНОВУ ЧЛАНА 11 СТАВ 1 ПРАВИЛНИКА О ВАНРЕДНИМ УЧЕНИЦИМА  СПОРТСКЕ 

ГИМНАЗИЈЕ У БЕОГРАДУ, ШКОЛСКИ ОДБОР СПОРТСКЕ ГИМНАЗИЈЕ , НА СЕДНИЦИ 

ОДРЖАНОЈ ДАНА ...................2019. године, ДОНОСИ, 

 

ПРАВИЛНИК О СТИЦАЊУ И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ ОД   
                                     ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА       
 
 
                                                  Члан 1        
Овим Правилником утврђује се и регулише начин стицања и расподеле 
средстава остварених од ванредних ученика . 
 
                                                 Члан 2 
I СТИЦАЊЕ СРЕДСТАВА: 
 

Средствима оствареним од ванредних ученика сматрају се сва средства од 
уписа године, обнове године, полагања матурског испита, полагања испита 
који садржи усмени и писмени део, полагања испита са само усменим 
делом, накнаде за консултативну наставу у групи од 16 до 30 ученика и 
накнаде за консултативну наставу у групи до 15 ученика. 
 
                                                Члан 3 
За упис године, уплаћују се средства у износу од 3.300,00 динара; 
За обнову године, уплаћују се средства у износу од 1.100,00 динара; 
За полагање матурског испита, уплаћују се средства у износу од 2.300,00 
динара; 
За полагање испита који садржи писмени и усмени део, уплаћују се средства   
у износу од  750,00 динара; 
За полагање испита који садржи само усмени део, уплаћују се средства у 
износу од 650,00 динара; 
За консултативну наставу у групи од 16 до 30 ученика, уплаћују се средства у 
износу од 90,00 динара и 
За консултативну наставу у групи до 15 ученика, уплаћују се средства у износу 
од 120,00 динара;  



 
                                               Члан 4 
 
II РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА: 
 

Средства стечена уписом ванредних ученика, расподељују се на следећи 
начин: 

- Директору и помоћнику директора 24,04% бруто од сваког уписа; 
- Рачуноводству 24,04% бруто од сваког уписа; 
- Секретаријату 24,04% бруто од сваког уписа; 
- За обавезе према Републици, на основу Закона и др. прописа 17,9% и 
- За трошкове Школе 10% бруто од сваког уписа; 

 
                                              Члан 5 
 
Средства стечена уплатом испита, расподељују се на следећи начин: 

- За испитивача 36,94% бруто, од цене сваког реализованог испита; 
- За сталне чланове испитне комисије 18,47% бруто од цене сваког 

реализованог испита; 
- За помоћно- техничко особље 8,21% бруто од цене сваког 

реализованог испита и 
- За обавезе према Републици, на основу Закона и др. прописа 17,9%; 

 
                                             Члан 6 
 
Средства стечена од консултација, расподељују се на следећи начин: 

- За професора који обавља консултације 73,89%; 
- За помоћно- техничко особље 8,21% бруто од цене консултација и 
- За обавезе према Републици, на основу Закона и др. прописа 17,9%; 

 
                                             Члан 7 
Исплата новчаних накнада из предходно наведених чланова Правилника, 
врши се у току школске године, у складу са приливом средстава од уписа и 
других активности. 
Исплата новчаних  накнада из чланова 5 и 6 Правилника, врши се са платом 
за месец у којем су реализоване консултације, односно испити, по коначном 
обрачуну зараде. 
 



                                           Члан 8 
 
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана усвајања . 
 
 
                                                                   Председник Школског одбора 
 
 
 
                   


