
 

 

 
 
 

ДИРЕКТОРИМА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА 
 

 
Поштовани,  
 
Овим путем Вас подсећамо да је рок за достављање захтева за накнаду Бус Плус допуне за 
наредни месец 16-ти у текућем месецу и у вези са накнадом за Бус Плус допуне, молимо Вас 
да имате у виду следеће: 

1. Захтев школе за наредни месец неопходно је предати заједно са предрачуном фирме „Apex 
Solution Technology“. 

2. Предрачун фирме „Apex Solution Technology“ мора бити заведен у школи, потписан и 
печатиран од стране директора школе. 

3. Уз достављени захтев за наредни месец, неопходно је доставити и финансијски извештај 
којим оправдавате наменски трансферисана средства за накнаду Бус Плус допуне за текући 
месец. Уз финансијски извештај школа треба да достави и евиденцију у којој запослени 
потписом потврђују да им је уплаћена допуна за текући месец. 

4. Уз захтев школе за наредни месец, неопходно је доставити и доказ о уплаћеним средствима 
за накнаду Бус Плус допуне за текући месец, тј. фактуру издату школи од стране фирме 
„Apex Solution Technology. 

5. Сва претходно наведена документација мора бити достављена и заведена на писарници 
Секретаријата за образовање (шалтер бр. 4), најкасније 16-ог у месецу. 

6. Ако је 16 –ти у месецу нерадни дан, захтеви морају бити достављени и заведени на 
писарници првог претходног радног дана. 

7. Уколико захтев доставите након 16. у месецу потребно је да Секретаријату за 
образовање доставите детаљно образложење разлога кашњења у достављању 
захтева, а за сваког запосленог односно ангажованог појединца.  

8. Запослени који су на годишњем одмору у месецу за који се уплаћује накнада за 
Бус плус допуну немају права на исту док користе годишњи одмор. Наиме, 
уколико запослени за које се уплаћује Бус плус  допуна користе годишњи одмор у 
месецу за који испостављате захтев потребно је да о истоме обаветите 
Секретаријат како би била извршена уплата средстава за половину месеца, с 
обзиром да постоји могућност куповине Бус плус допуна на полумесечном нивоу.  
Напомињемо да уколико будући захтеви школе за накнаду Бус Плус допуне не буду 
достављени у траженом року и на захтевани начин, Секретаријат за образовање неће бити у 
могућности да вашој школи пренесе средства за ове намене. 
Уколико школа не достави наведену фактуру у предвиђеном року, Секретаријат за 
образовање ће бити принуђен да захтева повраћај пренетих средстава школи за претходни 
месец. 
Молимо Вас да о овоме обавестите све запослене у школи као и Школски одбор. 
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