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04.03.2019.год. 
Н и ш 
 

ИНФОРМАТОРА

ПРЕХРАМБЕНО
 
 
 
Интегрални текст Информатора о раду: дел.број 1
Прво објављивање Информатора: 02.06.2010.године
Информатор је израђен као јединствени документ са Годишњим планом рада школе за 
школску годину као додатком  који чини његов саставни део. 
Информатор се објављује на интернет презентацији 
Текст ажурирања се објављује на 
 
У делу VI СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ
врши се ажурирање података, тако што
информација од јавног значаја:
  

- Одбор за људска права (захтев од 15.01.2018.године)
- Захтев запослене за достављањем копије

образовно-васпитног рада за школску 2016/20
- одговорено 

- Захтев запослене за достављањем копије
васпитног рада за школску 2011/2012.годину (захтев од 11.10.2018.год.)
одговорено 

- Захтев запослене за достављањем копије записника о
за одређеног ученика и решење о поништају оцене на поправном испиту из 
августовског испитног рока 2012.године (захтев од 03.12.2018.године)
усвојено, 

- Захтев запослене за достављањем копије дела Књиге евиденције остал
образовно-васпитног рада за школску 2015/2016.годину (захтев од 13.02.2019.год.)
- одговорено, 

- Захтев запослене за достављањем шаблона обрачуна зараде наставника  (захтев 
од 13.02.2019.год.) – чл.10. Закона, школа не поседује информацију

- Захтев грађана за достављањем копије извода из финансијског извештаја школе, 
приходи и расходи за 2017.годину (захтев од 01.02.2019.године)
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ХЕМИЈСКА ШКОЛА НИШ                     Последње ажурирање 04.03

  

АЖУРИРАЊЕ 
ИНФОРМАТОРА О РАДУ 

 
ПРЕХРАМБЕНО-ХЕМИЈСКЕ ШКОЛЕ У НИШУ   

Интегрални текст Информатора о раду: дел.број 1-1079/1 од 14.09.2018.године
Прво објављивање Информатора: 02.06.2010.године 
Информатор је израђен као јединствени документ са Годишњим планом рада школе за 
школску годину као додатком  који чини његов саставни део.  
Информатор се објављује на интернет презентацији школе www.phsnis.edu
Текст ажурирања се објављује на интернет презентацији школе www.phsnis

СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ
ши се ажурирање података, тако што се објављује списак најчешће тражених 

информација од јавног значаја: 

Одбор за људска права (захтев од 15.01.2018.године) – одговорено
достављањем копије дела Књиге евиденције осталих облика 

васпитног рада за школску 2016/2017.годину (захтев од 03.10.2018.год.)

достављањем копије дела Књиге евиденције образовно
васпитног рада за школску 2011/2012.годину (захтев од 11.10.2018.год.)

Захтев запослене за достављањем копије записника о полагању поправног  испита 
за одређеног ученика и решење о поништају оцене на поправном испиту из 
августовског испитног рока 2012.године (захтев од 03.12.2018.године)

Захтев запослене за достављањем копије дела Књиге евиденције остал
васпитног рада за школску 2015/2016.годину (захтев од 13.02.2019.год.)

Захтев запослене за достављањем шаблона обрачуна зараде наставника  (захтев 
чл.10. Закона, школа не поседује информацију

рађана за достављањем копије извода из финансијског извештаја школе, 
приходи и расходи за 2017.годину (захтев од 01.02.2019.године) - одговорено
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1079/1 од 14.09.2018.године 

Информатор је израђен као јединствени документ са Годишњим планом рада школе за 

.edu.rs . 
phsnis.edu.rs . 

СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 
се објављује списак најчешће тражених 

 
дела Књиге евиденције осталих облика 

17.годину (захтев од 03.10.2018.год.) 

дела Књиге евиденције образовно-
васпитног рада за школску 2011/2012.годину (захтев од 11.10.2018.год.) - 

полагању поправног  испита 
за одређеног ученика и решење о поништају оцене на поправном испиту из 
августовског испитног рока 2012.године (захтев од 03.12.2018.године) – делимично 

Захтев запослене за достављањем копије дела Књиге евиденције осталих облика 
васпитног рада за школску 2015/2016.годину (захтев од 13.02.2019.год.) 

Захтев запослене за достављањем шаблона обрачуна зараде наставника  (захтев 
чл.10. Закона, школа не поседује информацију 

рађана за достављањем копије извода из финансијског извештаја школе, 
одговорено. 
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У делу XIII  ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА врши се ажурирање уносом 
података из Финансијског извештаја за 2018.годину који је усвојен на седници Школског 
одбора од 27.02.2019.године: 
 
Остварени резултати у 2018.години: 
Приходи из буџета - Република: 69.293.000 
Приходи из буџета – Град Ниш: 12.456.000 
Боловања: 3.031.000 
Приходи од родитељског динара: 240.000 
Приходи од ванредних ученика: 236.000 
Примања од продаје робе: 1.036.000 
Укупно приходи: 86.292.000 
Расходи из буџета – Република: 69.293.000 
Расходи из буџета – Град Ниш: 12.456.000 
Расходи на име боловања: 3.031.000 
Расходи из осталих финансирања: 1.493.000 
Укупно расходи: 86.273.000 
Суфицит у укупном износу од 19.000 динара. 
 
У делу XIV ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ врши се ажурирање 
уносом података из Извештаја о реализацији ЈНМВ за 2018.годину који је усвојен на 
седници Школског одбора од 27.02.2019.године: 
 
2018.ГОДИНА:  

 
 

ВРСТА 
 

ПЛАН 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

 
 

 
РАДОВИ 

 

Радови на уградњи фасадне столарије:     1.079.000  
1.079.000 

Радови на уградњи унутрашње столарије: 1.650.000 
 

1.650.000 

  
ДОБРА 

 

Електрична енергија:                                    1.500.000 
 

1.000.000 

Сировине за рад школске пекаре:               1.000.000 519.000 
 

 
У делу XVI ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА врши се 
ажурирање уносом података из Финансијског извештаја за 2018.годину који је усвојен на 
седници Школског одбора од 27.02.2019.године: 
 
Укупан износ исплаћених плата запослених 58.062.000 
Доприноси за ПИО: 6.982.000 
Доприноси за здравствено осигурање: 2.997.000 
Доприноси за незапосленост: 436.000 
Отпремнине: 254.000 
Боловање: 3.031.000 
Превоз запослених на посао и са посла: 1.036.000 
Помоћ у медицинском лешењу: 141.000 
Накнада трошкова за запослене: 887.000 
Јубиларне награде: 1.019.000 
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У делу XXI ОПИС ПОСТУПКА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 
прецизира се рок за пружање одговора по захтеву за приступ информацијама од јавног 
значаја у ставу 2. одељка: 
Школа је дужна да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, 
тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи 
тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа. Копија документа 
је упућена тражиоцу даном напуштања писарнице школе. Тражиоцу се уз достављање 
копије документа обавезно одређује и термин када може извршити увид у тражени 
документ (чл.5. Закона). 
Други рокови за пружање одговора тражиоцу примењују се у складу са Законом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


