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     О Д Л У К A 
о  трошковима испита  и цени услуга у Техничкој школи ,, Иван Сарић '' 

I ) Висина школарине за  ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ   износи: 

1. ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА,  ДОКВАЛИФИКАЦИЈА 
 

        1 Упис  године  3.300,00 

2  Обнова  године 1.100,00 

3 Усмени  испит 650,00 

4  Испит са писменим задатком 750,00 

5 Испит  са вежбама 1.000,00 

6 Испит  из  практичне наставе 1.000,00 

7 Час консултативне наставе(16-30 ученика) 90,00 

8 Час консултативне наставе (до 15 ученика) 120,00 

9 Завршни  испит 1.850,00 

10 Матурски  испит 2.300,00 

        

 
2 .СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА : 

    

        

1 Упис  на  специјализацију 
   
3.300.00 

2 Испит 
   
1.650.00 

3 Испит  са  писменим  задатком 
   
1.850.00 

4 Испит  са  вежбама  
   
2.200.00 

5 Испит  из практичне  наставе 
   
2.400.00 

6 Час  консултативне  наставе  140.00 

7 Специјалистички  испит  
   
6.000.00 

 
Изузетно, лица која се из здравствених разлога преквалификују или доквалификују не плаћају школарину. 
 

  3. за образовни профил –ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА  поред школарине утврђене под 1.  утврђује се 
цена од  2.000,00 динара по м/ч 

 

 4.  висина трошкова  ПОНОВНОГ ПОЛАГАЊА ПОПРАВНОГ ИСПИТА ( чл.73 став  14. и став 17. ЗОСОВ ) :  

1 Усмени  испит 650,00 

2  Испит са писменим задатком 750,00 

3 Испит  са вежбама 1.000,00 

4 Испит  из  практичне наставе 1.000,00 
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II )    Цене услуга  

1 
Издавање  дупликата јавне исправе или уверења   
 

   1.500,00 - износ за 1 ( један ) докуменат 
+ износ Р. А.Т.  као и трошкови 
оглашавања  у  ,,Службеном гласнику'' 

2 Провера  исправности јавних исправа 500,00 динара 

3 
Издавање потврде  о чињеницама о којима се води 
евиденција  600,00 динара  

4 
Издавање потврде из тачке 3. (са фондом часова и 
наставним планом и програмом) на српском језику за 
потребе у иностранству 

1.000,00 динара по школској години 

 

III ) Ванредни ученик има право да тражи ослобађање од плаћања трошкова из тачке 1.4. диспозитива под I ) 

у следећим случајевима   : 

  1.)да је  члан породице која прима новчану социјалну помоћ; 
  2.) да се налази на смештају у хранитељској породици; 
  3.) да оба родитеља или самохрани родитељ  нису/није  запослен. 
 
    Захтев за ослобађање трошкова,  уз  доказ о испуњености једног од наведених услова,  ванредни ученик 
односно родитељ или други законски заступник подноси референту за ученичка питања  приликом уписа.  

 

  

Одлука је донета на седници школског одбора Техничке школе ,, Иван Сарић '' дана 04.11.2020.године под 

дел.бр. 01-6/2020-35 ,  а примењује се од  16.11.2020.године 


