Музичка школа „Михаило Вукдраговић“
Шабац
Бр. 366/6
Датум: 13.09.2019.
На основу члана 119. Став 1. Тачка 14), а увези са чланом 186. став 2. и 3. и чланом 190.
став 2. и 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“
бр. 88/2017, 27/2018-др.закони и 10/2019.), чланом 42. Закона о средњем образовању и
васпитању („Службени гласник РС“, бр. 55/2013, 101/2017 и 27/2018-др. Закони), Школски
одбор на седници одржаној дана 13.09.2019. донео је следeћу
ОДЛУКУ
О условима коришћења и одређивању висине накнаде за закуп школских
инструмената
1. Ученици школе имају право на коришћење школског инструмента, уз надокнаду.
2. Накнада за закуп школског инструмента чија набавна вредност не прелази
120.000,00 динара, износи 8.000,00 динара и плаћа се у два дела, први део, од
4.000,00 динара плаћа се пре преузимања инструмента, а други део од 4.000,00
динара до 1. фебруара текуће школске године.
3. Инструменти чија набавна вредност прелази 120.000,00 динара не могу се
изнајмљивати, сем у изузетним случајевима, у којим о праву на изнајмљивање и о
висини накнаде за закуп, одлуку доноси Школски одбор на предлог директора
школе.
4. Инструмент се по правилу изнајмљује на период од 10 месеци, и то од 1. септембра
до 30. јуна.
5. За краћи период изнајмљивања може се одобрити пропорционално смањење
накнаде за закуп.
6. Приликом изнајмљивања инструмента родитељи и школа закључују уговор којим
регулишу елементе изнајмљивања.
Образложење
Ученици музичке школе имају право на коришћење школских инструмената, уз надокнаду
одређену овом одлуком, која се плаћа у два дела, први део пре преузимања инструмента а
други део до 01. фебруара текуће школске године, уз закључивање уговора између
родитеља ученика и школе.
Могу се изнајмљивати инструменти чија је набавна вредност до 120.000,00 динара, док се
инструменти чија набавна вредност прелази износ од 120.000,00 динара, по правилу не
изадају у закуп, сем у изузетним случајевима, при чему ће Школски одбор на предлог
директора, одлучивти о праву на изнајмљивање и висини накнаде за закуп, у сваком
појединачном случају.
Сви детаљи изнајмљивања инструмента утврдиће се обавезним закључивањем уговора
како је наведено у овој одлуци.
Председник Школског одбора
Љиљана Перић

___________________________

